Reglement houdende de voorwaarden voor de bezetting van een plaats in een fietsbox op
het grondgebied van Ganshoren goed te keuren.

Artikel 1: Aanvraag
Een plaats in de fietsbox wordt ter beschikking gesteld aan de personen die een schriftelijke
aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de grenzen van de
beschikbare middelen en aan voorwaarden vastgesteld in huidig regelement.
Artikel 2: Toewijzing van een plaats
De plaatsen in de fietsboxen worden enkel toegewezen aan inwoners van de gemeente
Ganshoren die gedomicilieerd zijn in een straal van 500 m. vanaf de locatie van de fietsbox.
Bovendien is het aantal plaatsen per gezin beperkt tot twee.
Indien er meer aanvragen zijn dan beschikbare plaatsen, worden de plaatsen toegewezen aan de
aanvragers die de meeste voorrangspunten hebben op basis van volgende criteria:
1. Aanvragers die een bewijs van regelmatig fietsgebruik voorleggen als vervoermiddel
om naar het om het werk te gaan;
2. In volgorde van aankomst van de aanvraag. Hiervoor, zal een wachtlijst per staanplaats
opgesteld worden.
Indien niet alle plaatsen in een fietsbox verhuurd zijn, kan de gemeente beslissen om ze toe te
wijzen aan inwoners die niet aan hogergenoemde basiscriteria voldoen.
De gemeente kan een dergelijke gebruiksvergunning intrekken binnen een opzegtermijn van
één maand als er een nieuwe aanvraag wordt ingediend die wel voldoet aan de basiscriteria.
Artikel 3: Toelating
Het College van Burgemeester en Schepenen verleent de vergunning voor het gebruik van een
plaats in een fietsbox op het grondgebied van de Gemeente Ganshoren voor één jaar.
De begunstigde van een gebruiksvergunning van een plaats in een fietsbox zal, vóór de
overdracht van het afsluitmiddel, een huurovereenkomst ondertekenen met de gemeente
Ganshoren aangaande de plaats(en) in de fietsbox.
De toelating kan worden verlengd indien de begunstigde van de toelating nog steeds
de noodzakelijke voorwaarden vervult en als hij de overeenkomende huur betaalt voor de
nieuwe duur van één jaar, ten laatste 15 dagen vóór de eerste dag van een nieuwe jaarlijkse
periode.
De Burgemeester kan de vergunning op elk moment wijzigen of intrekken met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand die per aangetekende brief aan de vergunninghouder
betekend wordt.
De vergunninghouder kan voornoemde gebruiksvergunning opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand die per aangetekende brief aan de gemeente betekend wordt.
De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de
opzegtermijn werd betekend. De datum van verzending (postdatum) geldt als datum van
de intrekking of de opzegging.
Artikel 4: Gebruik van de plaats

De fietsbox mag worden gebruikt door de vergunninghouder enkel om een fiets te stallen. Het
is niet toegelaten om er andere dingen dan fietsen te plaatsen. De fietsen van een uitzonderlijk
formaat zoals kinderfietsen, bakfiets, tandems, driewielers.. en andere, kunnen niet geplaatst
worden behalve schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Gemeente. Dit verbod geldt
ook voor motorfietsen of andere voertuigen ongeacht hun soort. De elektrische fietsen worden
toegestaan op voorwaarde dat hun omvang die van een gewone fiets niet overschrijdt.
Daarenboven, heeft de toelating een intuitu personae karakter. Bijgevolg, mag de toelating niet
worden overdragen.
In geval van inbreuk van alinea 1 en 2 van huidig reglement, zal de gebruiksvergunning zonder
verwijl en van rechtswege ingetrokken worden en de begunstigde van de gebruiksvergunning
zal onmiddellijk de plaats moeten vrijmaken.
De vergunninghouder verbindt zich ertoe de fietsbox tijdelijk te ontruimen voor een
welbepaalde periode op vraag van de gemeente, bijvoorbeeld voor onderhoudswerken . De
gemeente verbindt zich ertoe een dergelijke ontruiming ten minste 14 kalenderdagen op
voorhand aan de vergunninghouder te melden via brief of e-mail. In dergelijk geval wordt geen
enkele schadevergoeding toegekend aan de huurder.
Artikel 5: Huur
De jaarlijkse huur voor een staanplaats in de fietsbox is vastgesteld op 60 EUR. De huur zal
gestort worden op de financiële rekening BE92 0910 0014 4923 van de gemeente met als
vermelding “huur fietsbox nr ….” De huur moet betaald worden vanaf de kennisgeving van
de gebruiksvergunning door de Burgemeester van de staanplaats(en) in de fietsbox.
De overhandiging van de sleutel en het hangslot van de fietsbox in dewelke de
verschuldigde zijn fiets zal stallen, is afhankelijk van de voorafgaande volledige betaling van
de huursom zoals voorzien in bovenstaande paragraaf.
In geval van toepassing van artikel 3 paragraaf 4 en 5, zal de huur prorata temporis terugbetaald
worden.
Artikel 6: Verplichtingen
De begunstigde verbindt zich ertoe om:











De plaats te gebruiken zoals een goede huisvader;
Zijn plaats netjes te houden;
De fietsbox niet te beschadigen;
De andere fiets(en) in de box niet te beschadigen, verplaatsen of raken;
Onmiddellijk alle vastgestelde storingen of schade aan de box aan het gemeentebestuur
te melden;
Wijzigingen van persoonlijke gegevens (adreswijziging, mail,…) aan het
gemeentebestuur te melden;
Zijn fiets in de parking met een hangslot te beveiligen;
Enkel de toegekende parkeerplaats van de box te gebruiken;
Na elk gebruik de fietsbox goed af te sluiten;
De sleutels van de box niet aan een derde persoon toe te vertrouwen tijdens het gebruik;

De Gemeente heeft te allen tijde het recht op toegang tot de fiestbox om te controleren of deze
voorschriften nageleefd worden.

Daarnaast staat de gemeente in voor het onderhoud van de buitenkant van de fietsbox. Alle
herstellingen aan de fietsbox zijn ten laste van de gemeente, tenzij ze het gevolg zouden zijn
van een nalatigheid van de vergunninghouder.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
De vergunninghouder is zich ervan bewust dat hij de fietsbox deelt met andere
vergunningshouders en dat de fiets onbewaakt is. De vergunninghouder aanvaardt de risico’s
die hieraan verbonden zijn en kan de gemeente niet aansprakelijk stellen voor eender welke
schade die daaruit zou voortvloeien.
Bijgevolg is de begunstigde van de gebruiksvergunning aansprakelijk voor alle eventuele
schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt aan zijn fiets, zichzelf of aan derden
tijdens en als gevolg van het (foutief of niet) gebruik van de fietsbox.
Daarenboven, om de waarborg en de gebruikskosten van de fiestbox zo laag mogelijk te
houden, zal de gemeente het slot niet systematisch vervangen in geval van verlies van het
sluitingsmiddel door één van de vergunningshouders.
Artikel 8: Verzekering
De houder van de gebruiksvergunning is verplicht om een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid af te sluiten alvorens de vergunning verleend wordt.
Artikel 9: Waarborg
De gemeente vraagt een waarborgsom van 50,00 EUR, pas nadien ontvangt de
vergunninghouder het afsluitmiddel van de fietsbox waarvoor hij een gebruiksvergunning heeft
gekregen. Als éénzelfde retributieplichtige meerdere plaatsen huurt, wordt de waarborg
verhoogd met het aantal gereserveerde plaatsen.
De waarborg dient te worden gestort op het rekeningnummer BE92 0910 0014 4923van de
gemeente met de volgende vermelding ‘waarborg fietsbox nr …..” Bij het einde van de
vergunning, zal de gemeente de waarborg terugstorten aan de begunstigde nadat werd
vastgesteld dat de plaats proper en in goede staat werd achtergelaten.
In geval van verlies van het afsluitmiddel brengt de vergunninghouder de gemeente hiervan
onmiddellijk op de hoogte. De gemeente zal de waarborg dan inhouden en stelt een nieuw
afsluitmiddel ter beschikking van de vergunningshouder tegen betaling van een nieuwe
waarborgsom overeenkomstig de eerste paragraaf.
Bovendien, in geval van schade veroorzaakt door de begunstigde van de
gebruikssvergunning aan de fietsbox, zal de borg gebruikt worden om de veroorzaakte schade
te herstellen. Als de borg niet moest voldoen om de toegebrachte schade te herstellen, zal een
aanvullend bedrag opgeëist worden van de begunstigde van de vergunning.
Artikel 10: Einde van de gebruiksvergunning
Het abonnement eindigt automatisch onmiddellijk de dag waarop de begunstigde van de
gebruiksvergunning niet meer gedomicilieerd is in de gemeente Ganshoren.
De gemeente behoudt zich het recht een einde te stellen aan de gebruiksvergunning indien
de begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt, zoals opgesteld in dit reglement. In
voorkomend geval, zal er geen enkele terugbetaling van huur uitgevoerd worden.
Na afloop van de gebruiksvergunning moet de vergunninghouder de fietsbox vrij maken en in
goede staat achterlaten en het afsluitmiddel teruggeven aan de gemeente.

Als de vergunninghouder het afsluitmiddel niet teruggeeft aan de gemeente na afloop van de
vergunning, heeft de gemeente het recht om de waarborgsom in te houden.
Bovendien, per begonnen maand na afloop van de gebruiksvergunning waarin de fietsbox niet
leeg of vrij werd gemaakt, heeft de gemeente de keuze om zelf de fiets te ontruimen op risico’s
en kosten van de vergunninghouder of om de betaling van een vergoeding van 15,00 EUR/ per
maand die niet gedekt is door de vergunning op te eisen.
Daarenboven, onverminderd artikel 4 in fine, indien in geval van overmacht, de Gemeente het
gebruik van de fietsbox niet verder kan garanderen aan de huurder, zal deze ertoe verplicht
worden zijn fiets, binnen de termijn die hem wordt toegekend, weg te halen. In voorkomend
geval, wordt geen enkele schadevergoeding toegekend aan de vergunninghouder maar zijn
abonnement zal verlengd worden met het aantal dagen tijdens dewelke de box onbruikbaar was,
indien er geen andere box gevonden wordt. Als geen enkel andere box gevonden kan worden,
zal hem de huur gestort worden pro rata de duur van de resterende bezetting. Overigens,
behoudt de gemeente zich het recht voor om de fiets weg te halen op risico en kosten van de
vergunninghouder als laatstgenoemde zijn fiets niet binnen de termijn weghaalt.

