Gebruiksvoorwaarden bakfiets Afvalbrengstation
Voor het gebruik van de bakfiets van de gemeente Wageningen/ACV gelden de volgende voorwaarden:
Gebruik bakfiets


Vooraf via de website reserveren is noodzakelijk.



De bakfiets mag beladen worden met een gewicht tot maximaal 150 kg.



Maximale gebruiksduur 3 uur (doordeweeks) en 2 uur op de zaterdag.



Gebruik alleen toegestaan binnen de grenzen van de gemeente Wageningen



Alleen te gebruiken voor het brengen van grof (tuin)afval naar het Afvalbrengstation, Nudepark,
Wageningen.

Legitimatie
Bij het aangaan van de bruikleenovereenkomst voor een bakfiets, moet u zich kunnen legitimeren met
een geldig legitimatiebewijs en de Afvalpas. Van het legitimatiebewijs wordt een kopie gemaakt.
Schade


De bakfiets is niet verzekerd voor aansprakelijkheid of cascoschade.



U bent aansprakelijk voor alle schade (met een maximum van €750,-) welke gedurende de leentijd
aan de bakfiets wordt toegebracht.



U vrijwaart de gemeente en ACV van alle schade aan derden, waarvoor u op grond van de wet
aansprakelijk mocht zijn.



U bent verplicht ACV onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen van:
o

Schade of verlies van de fiets

o

Schade veroorzaakt met de fiets dan wel toegebracht aan derden

Verplichtingen


U wordt geacht de bakfiets in goede staat te hebben ontvangen. De bakfiets moet bij het
afvalbrengstation worden ingeleverd in de staat waarin de fiets werd ontvangen.



U dient de bakfiets zorgvuldig te behandelen en te gebruiken, tevens mogen er geen veranderingen
aan de bakfiets worden aangebracht.



Gedurende de leenperiode mag de bakfiets niet worden uitgeleend aan derden.



Gemaakte schade dient u bij terugkomst te melden.

Borg en kosten


Het gebruik van de bakfiets is gratis. U betaalt vooraf en contant €50,00 borg die u terugkrijgt als u
de bakfiets onbeschadigd en op tijd terugbrengt.



Brengt u de bakfiets te laat terug dan wordt €10 per uur in rekening gebracht. Dit bedrag wordt op de
borg ingehouden.



Bij vermissing van het fietssleuteltje dient u € 10,00 vervangingskosten betaald te worden. Dit
bedrag wordt op de borg ingehouden.



Kosten voor reparaties, schade en extra uren bij te laat inleveren boven de waarborgsom dienen door
u te worden betaald. Hiervoor ontvangt u een factuur.

Wat mag u vervoeren?
U mag elk soort grofvuil dat in de bakfiets past tot 150 kg vervoeren behalve los grind, grond, zand en
steen. Hiervoor is de bakfiets niet geschikt. Vervoert u toch los zand, grind of steen dan krijgt u uw
borg niet terug en wordt eventuele schade aan de bakfiets aan u doorberekend. Hetzelfde geldt voor de

schoonmaakkosten van de bakfiets. Asbest mag u ook vervoeren naar het afvalbrengstation, mits dubbel
verpakt in plastic.

