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Ondergetekende:  
 
Dhr./ Mevr.: ……………………………………………………………..……. (naam + voorletters)  
 
Adres: ………………………………………………………………..…………… (straat + nummer)  
 
Postcode:  ..............................................  
 
Plaats: ……………………………………………………………..……………… (plaatsnaam)  
 
Telefoonnummer tijdens gebruik: ................................................................. 
 
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………. 
 
Paspoort-/rijbewijsnummer: …………………………………………………………..………… 
 
Verklaart de ‘WielreFiets’ in bruikleen te hebben en de duofiets in dezelfde staat als vóór de 
ingebruikname terug te geven. 
 
Wanneer er schade wordt toegebracht aan de duofiets of aan derden, of wanneer er 
gedurende de tijd van het gebruik een overtreding met de duofiets wordt gepleegd, dan is 
de ondergetekende persoon die de borg stelt hiervoor aansprakelijk. Dit geldt ook voor 
schade als gevolg van diefstal. 
 
Ondergetekenden gaan ook akkoord met de op de achterzijde van dit formulier vermelde 
voorwaarden/kosten en de algemene voorwaarden, 
 
Handtekening bestuurder:  Handtekening bijrijder:  Datum: 
 
……………………………………  …………………………………..  ……………………… 
 
 
Tijdstip aanvang gebruik: …………………….................................... 
 
Tijdstip einde gebruik: ………………………………………….……….…….. 
 
Schadevrij: ja/nee 
 
Namens Stichting duofietsvleutendemeern.nl, Gasterij Wielrevelt: 
 
Naam: …………………………………. Handtekening: ……………………………………. 
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Dag gebruik 
U kunt de duofiets reserveren van woensdag t/m zondag op de volgende tijden: 
- van 10.00 - 12.30 uur of 
- van 13.30 - 16.00 uur. 
tenzij anders met de klant is overeengekomen als beschreven in de Verklaring. 
  
Kosten 
De kosten voor het gebruik van de duofiets voor een dagdeel (ochtend of middag) bedragen 
€ 15,-. Dit is inclusief twee consumpties (koffie/thee/fris) bij Gasterij Wielrevelt. Wij vragen u 
het geld vooraf over te maken via de betaalbutton op website of rechtstreeks op IBAN 
NL29RABO0329643169. 
U kunt vrijblijvend een extra bijdrage doen. 
Bij eventuele schade zal een taxatie van de kosten worden opgesteld via de 
verzekeringspartij. 
 
Tevens vragen wij u voor het gebruik van de duofiets een borg van € 150,- vooraf over te 
maken. Dit bedrag ontvangt u retour (wordt de volgende dag overgemaakt) als u de duofiets 
na gebruik schadevrij terugbrengt. Wilt u regelmatig gebruik maken van de duofiets, dan is 
het ook mogelijk om het bedrag van de borg terug te vragen op het moment dat u geen 
gebruik meer gaat maken van de duofiets. 
 
Voorwaarden 
 Voor gebruik van de duofiets is een reservering vooraf noodzakelijk (uiterlijk 48 uur van 

tevoren). 
 Na gebruik en retournering van de duofiets kan een volgende reservering worden 

geboekt. 
 Verplichte legitimatie (rijbewijs, paspoort of ID) van de bestuurder/persoon die 

verantwoordelijk is voor de betaling. 
 Berijders doelgroep: ouderen in de woonomgeving van Vleuten-De Meern, eventueel 

met een (jongere) begeleider/bestuurder (minimum leeftijd 21 jaar) 
 Neem vooral de tijd om te ‘wennen’ aan de duofiets, zeker de eerste keer en lees vooraf 

de instructies voor het gebruik. Het is een andere manier van fietsen. Fiets met beleid en 
voel je verantwoordelijk voor de oudere die naast je zit. 

 Het is niet toegestaan om te roken op de duofiets om schade te voorkomen. 
 De duofiets is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen in de omgeving Vleuten - De 

Meern. 
 De duofiets moet schoon en in nette staat op de afgesproken tijd worden teruggebracht. 
 Door het ondertekenen van deze verklaring gaat u akkoord met het behouden van de 

verstrekte persoonsgegevens t.b.v. de uitvoering van de huurovereenkomst door de 
verhuurder. 
 


