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Reglement voor de huur en gebruik van de Duo Fiets van Zorgcoöperatie -Reek. 

 

 

 

1. Reserveren en ophalen van de Duo Fiets. 

 

 Reserveringen dient u minimaal één dag van te voren te melden bij de coördinator voor de verhuur van 

 de Duo Fiets. Tot nu toe is dit Harrie van Dongen Tel. 0486-472669 of 06-25431425. 

 De fiets is tijdelijk gestald bij Harrie van Dongen en hier krijgt u de sleutel en uitleg over het gebruik 

 van de Duo Fiets. Hier dient u na afloop de duo fiets weer terug te brengen. 

 Het afhalen van de duo fiets om 10.00 uur en 13.00 uur of in overleg. 

 

2.Beheer van de Duo Fiets. 

 

 Men dient voorzichtig en zorgvuldig om te gaan met de Duo Fiets om schade te voorkomen. Laat de 

 Duo Fiets niet onbeheerd achter en zorg ten allen tijde bij het stallen dat de Duo Fiets en de accu met de 

 bijbehorende sleutels worden afgesloten. De begeleider is gedurende de uitleenperiode verantwoordelijk 

 voor de uitgeleende Duo Fiets. Eventuele schade wordt in rekening gebracht bij de begeleider. 

 

 

3. Tarief voor het gebruik van de Duo Fiets. 

 

 Voor leden van Zorgcoöperatie - Reek worden geen kosten in rekening gebracht. 

 Huren is mogelijk per half dagdeel  van 10.00 uur - 13.00 uur 

 en van 13.00 uur - 16. 00 uur, of in overleg van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

 Voor niet leden van Zorgcoöperatie - Reek wordt € 5.00 per dagdeel in rekening gebracht en voor een 

 hele dag van 10.00 tot 16.00 uur wordt € 5,00 in rekening gebracht. 

 

4. Verzekering. 

 

 De Duo Fiets en het gebruik ervan is verzekerd. In voorkomende gevallen kan aanspraak worden 

 gemaakt op de persoonlijke WA-verzekering. 

 Voor hulp bij pech onderweg aan de Duo Fiets kunt u bellen met 0900-0400097( Welzorg) 

 

 

 

Namens het bestuur van Zorgcoöperatie Reek wensen wij jullie veel fietsplezier.  


