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PROJECT DE SNEUKELFIETS      REGLEMENT UITLENEN FIETSEN 

De vzw heeft een fietsenpark uitgebouwd met tal van speciale fietsen met als doel het fietsen 

voor personen met een beperking te stimuleren. Het fietsenpark is gevestigd in de Meersstraat 9  

te 9790 Wortegem-Petegem. 

Deze fietsen worden uitsluitend ter beschikking gesteld van instellingen en groeperingen voor 

personen met een beperking. 

De aanvragen moeten gebeuren via mail via  het formulier dat kan aangevraagd worden bij " 

desneukelfiets@telenet.be " Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend 

volgens de datum waarop de aanvraag werd ingediend. Aanvragen kunnen ten vroegste vanaf 1 

maart gebeuren voor het lopende kalenderjaar, en moeten uiterlijk 1 week voor de uitlening 

gebeuren. Zo niet, wordt niet ingegaan op de aanvragen. (Fietsseizoen van 15.03 tot 15.11, niet 

op donderdag, zaterdag of zondag)  

De fietsen kunnen (bij voorkeur) in Petegem gebruikt worden. Er wordt een waarborg van 100€ 

gevraagd (vooraf over te schrijven naar de Sneukelfiets) .De kostprijs voor een fietsbeurt is 10€, 

te vermeerderen met 1€ per fiets en 5€ per elektrische fiets die wordt gebruikt. De betaling van 

het gebruik van de fietsen wordt achteraf aangerekend, en de borg wordt op het einde van het 

kalenderjaar terugbetaald. Wanneer een fietsbeurt niet kan doorgaan omwille van 

weersomstandigheden of andere redenen, moet vooraf verwittigd worden op het nummer 

0497.456294.  

De fietsen (behalve de elektrische fietsen) kunnen ook (heel uitzonderlijk) op locatie uitgeleend 

worden. De fietsen worden maximaal 1 dag (of de duur van één weekend) per fietsbeurt 

uitgeleend. Hierbij wordt een waarborg van 250 € gevraagd per fietsbeurt op locatie. De betaling 

gebeurt vooraf door overschrijving op het rekeningnummer van de Sneukelfiets. De fietsen 

mogen enkel vervoerd worden in een gesloten aanhangwagen, bestelwagen of vrachtwagen, en 

moeten bij het vervoer goed vastgebonden en beschermd worden. Schade door vervoer zal 

aangerekend worden aan de gebruiker.  



 

Wanneer de fietsen worden teruggebracht, worden de fietsen gecontroleerd in het bijzijn van de 

gebruiker. Beschadiging, diefstal of verlies van de ontleende fietsen of van onderdelen ervan zijn 

ten laste van de gebruiker. De kosten voor het herstellen van beschadiging aan de fietsen wordt in 

de eerste plaats afgehouden van de waarborg. Indien de kosten hoger zijn dan de waaarborgsom,  

wordt het saldo in rekening gebracht van de gebruiker.  

De gebruiker verbindt er zich toe :                                                                                                     

-de ter beschikking gestelde fietsen in geen geval verder uit te lenen of door te verhuren aan 

derden                                                                                                                                                 

-als een goede huisvader voor de fietsen te zorgen, de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om 

de fietsen te beveiligen tegen alle weersomstandigheden  en de fietsen slechts te gebruiken 

waarvoor ze bedoeld zijn.                                                                                                                   

-bij het gebruik van de fietsen alle schriftelijke en mondelinge verstrekte richtlijnen met 

betrekking tot de gebruiksaanwijzing en behandeling strikt na te leven.                                           

-geen herstellingen of aanpassingen aan de fietsen door te voeren zonder medeweten van het 

bestuur van de Sneukelfiets.                                                                                                                                  

-de verantwoordelijke van de Sneukelfiets onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele 

tekortkomingen bij het gebruik van de fietsen, ook indien de gebruiker hiervoor niet 

verantwoordelijk zou zijn, evenals van beschadiging, diefstal of verlies.                                         

-in alle gedrukte teksten  (affiches, nieuwsbrieven, aankondigingen ...) en reclameaankondigingen 

die door de gebruiker worden verspreid voor de promotie of verslag van de activiteit, de 

vermelding 'in samenwerking met de Sneukelfiets' te vermelden. 

-bij deelname aan fietskamp of fietsdag duidelijk steeds te vermelden dat het een oganisatie van 

de Sneukelfiets betreft. 

 

De Sneukelfiets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schadelijke gevolgen 

die zouden voortvloeien uit het gebruik van de fietsen. 

Het bestuur van vzw 't Sneukelwiel kan ten allen tijde controle uitoefenen op het gebruik van de 

fietsen en op de naleving van het reglement. 

Door het ontlenen van de fietsen verklaart de gebruiker de bepalingen van dit reglement te 

aanvaarden en de stipte naleving te waarborgen. Het niet naleven van de richtlijnen in dit 

reglement kan aanleiding geven tot uitsluiting van gebruik van de fietsen. 
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