
 
 

Huishoudelijk Reglement Fietsbieb  
versie 25/04/2018 

 
 
 
1. Wie lid wordt van de “Deeldepot 2650 - Fietsbieb” (hierna Fietsbieb) gaat akkoord met het volledige 

huisreglement, dat op de website van Deeldepot 2650 is te raadplegen. Voorafgaand aan de eerste uitlening van 
een kinderfiets worden de nieuwe gebruikers van het reglement op de hoogte gebracht. 
 

2. Iedereen kan lid worden van de Fietsbieb op vertoon van een identiteitskaart en na het invullen van de nodige 
contactgegevens. In ruil voor een lidmaatschap bij de Fietsbieb kunnen kinderfietsen ontleend worden. Het 
lidmaatschap gaat in vanaf de dag dat het verschuldigd bedrag ontvangen wordt door Deeldepot 2650 en geldt 
voor één jaar. We hanteren volgende formules: 
 

  Kinderfiets 

Lidgeld per kind per jaar  40 EUR 

Waarborg  50 EUR 
 
Bij voortijdig opzeggen van een lidmaatschap kan geen teruggave van lidgelden bekomen worden. Wie recht 
heeft op een Verhoogde Tegemoetkoming of in schuldbemiddeling zit, kan rekenen op een reductie van 50% op 
het totale verschuldigde bedrag (inclusief waarborg). 
 

3. Gedurende de periode van het lidmaatschap kunnen kinderfietsen ingeruild worden, bijvoorbeeld omdat deze te 
klein geworden is.  

 
4. De kinderfietsen zullen voor en na elke ontlening gezamenlijk nagekeken worden door de ontlener en een 

medewerker van Deeldepot 2650. Alle kinderfietsen moeten in dezelfde staat terug gebracht worden als waarin 
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deze werden uitgeleend, op normale slijtage na. Enkel dan wordt de waarborg terug betaald. De ontlener staat 
zelf in voor het normale onderhoud van de ontleende kinderfietsen. De ontlener staat in voor eventueel verlies, 
diefstal of schade van de kinderfietsen. 
 

5. Als uitgeleende kinderfietsen beschadigd worden of niet teruggebracht worden zal Deeldepot 2650 de waarborg 
inhouden en het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terugeisen van de ontlener verminderd met de 
ingehouden waarborg. Deeldepot 2650 maakt met oog hierop een scan of foto van het officieel document dat 
elke ontlener voorafgaand aan de eerste ontlening toont aan Deeldepot 2650. 
 

6. Indien kinderfietsen te laat teruggebracht worden, kan een boete opgelegd worden van 5 euro per fiets per 
week. Een boete kan maximaal de winkelprijs van de fiets bedragen. Boetes dienen steeds betaald te worden 
alvorens opnieuw kinderfietsen kunnen geleend worden. Deeldepot 2650 behoudt het recht om boetes kwijt te 
schelden of aan te passen in geval van speciale omstandigheden.  
 

7. Deeldepot 2650 behoudt het recht de nodige stappen te ondernemen om niet teruggebrachte fietsen of niet 
betaalde boetes op te eisen, inclusief het gebruik van rechtbanken, deurwaarders, …, en de kosten hiervan te 
verhalen op de betreffende ontlener.  
 

8. Ontleners gaan ermee akkoord dat Deeldepot 2650 niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, 
gebreken of kwaliteitsdefecten van de uitgeleende fietsen. 
 

9. De medewerkers van Deeldepot 2650 zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over het 
materiaal. Echter, van zodra kinderfietsen uitgeleend worden, verklaart de ontlener in kwestie automatisch dat 
hij/zij in staat is om deze op een veilige en juiste manier te gebruiken. De ontlener verklaart daarbij ook dat alle 
mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het gebruik van de fietsen, niet kan verhaald 
worden op Deeldepot 2650 en volledig ten laste van de ontlener valt. 

 
10. Deeldepot 2650 behoudt zich het recht om het huisreglement te allen tijde te wijzigen en de leden hiervan op 

de hoogte te brengen. 
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