AFSPRAKENNOTA
Gebruik duo fietsen

Beste fietser,
Je wenst één van onze duo fietsen te gebruiken.
Hieronder geven we je een aantal richtlijnen in verband met het gebruik van de duo fietsen.
Goede afspraken maken immers goede vrienden.
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Er zijn twee duo fietsen ter beschikking nl. rode fiets (voor minder mobiele bewoners) en
blauwe fiets (voor meer mobiele bewoners). Let er op dat je weet welke fiets je gereserveerd
hebt zodat je de correcte fiets kan gebruiken.
De sleutel van de duo fietsen kan afgehaald worden op de verpleegpost van de afdeling
Beukenlaan (gelijkvloerse afdeling in het woonzorghuis). Bij ontvangst van de sleutels zal er
gevraagd worden om je identiteitskaart in bewaring te geven en het huurgeld te betalen
(€2,5/uur voor niet inwoners van het woonzorghuis). Je ontvangt hiervan een betaalbewijs.
De duo fietsen bevinden zich in de garage van de assistentiewoningen (dubbele deur
garagepoort). Deze garagedeur is altijd vast en de sleutel hangt aan de sleutels van de duo
fietsen. We vragen om deze deur bij vertrek en na de rit opnieuw vast te maken.
Beide duo fietsen zijn met een ketting vastgemaakt aan de muur. De sleutel om deze ketting los
te maken, hangt eveneens aan de ontvangen sleutels. Je kan nu de gereserveerde fiets (blauwe
of rode) losmaken.
Eens de ketting losgemaakt is, dien je de oplaadkabel ook nog los te maken en in het mandje te
leggen.
Indien er tijdens de rit een stop wordt ingelast dan dient de fiets steeds vastgemaakt te worden
aan een verankerd voorwerp.
Mocht je tijdens de rit pech hebben, dan kan je bellen naar het nummer 078/222 222. Dit is het
bijstandsnummer van de VAB. Wat dien je te vermelden aan de telefoon:
o Fiets WZC Molenkouter, Dreefstraat 11A, 9260 Wichelen
o omschrijving van pech
o plaats waar je bent
We willen je vragen om het afgesproken uur te respecteren zodat ook de volgende gebruikers
tijdig hun fiets kunnen oppikken.
We willen ook vragen om alle mankementen, schadegevallen e.d. opgelopen tijdens de rit
te melden bij afgifte van de sleutels
Na de uitstap gelieve:
o de duo fiets terugplaatsen in de garage van de assistentiewoningen
o oplaadkabel terug insteken
o fiets vastmaken met ketting
o deur garage vastmaken
o sleutels terugbrengen op afdeling Beukenlaan. Je zal op dat moment ook je
identiteitskaart terugkrijgen.

Wichelen, (datum)

Gelezen en goedgekeurd, (naam en handtekening)
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