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REGLEMENT  
ONTLENING FUN2GO DRIEWIELERFIETS WZC PRINSENHOF 

 
 
 
 
Art. 1.- Het lokaal bestuur Rijkevorsel beschikt over een FUN2GO-driewielfiets. Deze driewielfiets 
kan ontleend worden om te gaan fietsen in de omgeving van het woonzorgcentrum Prinsenhof. 
 
Art. 2.- Voorafgaand aan elke ontlening dient bijgevoegd document ter ontlening ingevuld te 
worden en ondertekend met gelezen en goedgekeurd. Tevens dient voorafgaand aan de ontlening 
de vereiste waarborgsom overhandigd te worden. De waarborgsom wordt bij het inleveren van de 
Fun2Go-fiets terug overhandigd na controle of de fiets in goede staat werd teruggebracht. 
 
Art. 3.- De Fun2go-fiets kan enkel ontleend worden op weekdagen, zowel in de voormiddag als in 
de namiddag. De uren van ontlening lopen van 7.30 tot 17.30 uur. De Fun2go-fiets kan ontleend 
worden per uur, per halve dag of per dag. Het ontlenen kan enkel na overleg of de medewerkers 
van het woonzorgcentrum op dat moment de Fun2go-fiets niet gaan gebruiken voor hun animatie- 
of kine-activiteiten.  
 
Art. 4.- Voor het ontlenen dient contact opgenomen te worden met de ergotherapeut of de 
kinesitherapeut van het woonzorgcentrum. Deze zijn verantwoordelijk om na te gaan of de 
Fun2go-fiets al dan niet gereserveerd is voor een activiteit van het woonzorgcentrum, om 
bijgevoegd document volledig in te vullen, de waarborgsom én de huurprijs te ontvangen, de 
waarborgsom terug te geven na controle of er geen schade aan de fiets werd toegebracht, het 
huurgeld te overhandigen met een kopie van het ontleendocument aan de ontvanger van het lokaal 
bestuur. Van iedere ontlening wordt een kopie bijgehouden in een kaft “ontlening Fun2go-fiets”.  
 
Art. 5.- De waarborgsom voor het huren van de Fun2go-fiets wordt bepaald op € 50. 
 
Art. 6.- De huurprijs voor het huren van de Fun2go-fiets wordt bepaald op € 10 per uur, € 25 voor 
een halve dag (maximaal 4 uur) en € 40 voor een ganse dag (maximaal 8 uren).  
 
Art. 7.- Het lokaal bestuur Rijkevorsel is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Het lokaal 
bestuur Rijkevorsel heeft geen ongevallenverzekering afgesloten bij gebruik door familieleden van 
bewoners, niet voor de bewoner en ook niet voor het familielid. De ontlener dient zelf in te staan 
voor verzekering bij ongevallen, zowel voor bewoner als voor zichzelf. 


