G-fietsenverhuur
Info en voorwaarden
Welke G-fietsen?
De provincie Oost-Vlaanderen stelt een assortiment G-fietsen (aangepaste fietsen) ter beschikking om
het fietsen voor personen met een handicap te stimuleren.
Soorten G-fietsen: 2 Pino’s (tweewieltandems), 2 driewielrijders, 3 handbikes, 1 trix (driewieler), 2 Funti-Go duofietsen, 1 Trets (driewieler), 1 Lepus (driewieler), 1 tweewieltandem (kind-volwassene) en 5
tandems (gewoon model).
G-fietsverhuur
• Verhuurdienst: provinciaal domein Puyenbroeck,
• Loket fietsverhuur van april tem september (seizoen) .
Na het seizoen kan je G-fietsen huren via het bezoekerscentrum (parking 1)
• Adres: Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke, tel. 09 342 42 42,
E-mail voor alle info: puyenbroeck@oost-Vlaanderen.be
• Reserveren: schriftelijk via het reservatieformulier dat terug te vinden is op de website
• Reservaties worden afgehandeld in volgorde van aanvraag.
• Dien de reservatieaanvraag ten laatste 14 dagen voor gebruik in.
Tarieven
• Verhuur binnen het domein: 4 EUR/2 uur (max. 4 uur) of 9 EUR/dag  reservatie via de
website is mogelijk maar niet verplicht
• Verhuur voor langere periode buiten het domein:  reservatie verplicht + geen
pechverhelping voorzien!
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Betaling
Je kan betalen ter plaatse in het domein (zowel cash als bancontact is mogelijk) ofwel (uitzonderlijk) via
factuur.

Gebruiksvoorwaarden
• Een identiteitskaart of een geldig paspoort is noodzakelijk voor het huren van een G-fiets.
• De fietsen kunnen afgehaald worden tussen 10 en 15 uur.
• Uiterlijk om 16u45 moeten ze teruggebracht worden aan het loket fietsverhuur.
• Bij laattijdige inlevering van de fietsen wordt de bijkomende termijn aangerekend.
• De verhuurperiode is beperkt tot maximaal 2 weken. Verhuur voor een langere periode kan mits
grondige motivatie uitzonderlijk toegestaan worden.
• Fietsen die worden opgehaald voor gebruik buiten het domein en voor een lagere periode
mogen enkel vervoerd worden in een gesloten aanhangwagen of gesloten voertuig.
• De huurder:
 draagt zorg voor de fiets(en).
 is verantwoordelijk voor de gehuurde fietsen
 treft voorzorgsmaatregelen om de fietsen te beveiligen tegen alle weeromstandigheden
 gebruikt de fietsen enkel waarvoor ze bedoeld zijn, zijnde het gebruik door personen
met een handicap
 volgt de verstrekte gebruiksaanwijzingen correct op
 mag de fietsen niet aan derden overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen.
 brengt de fietsen in nette toestand terug. Zo niet, kunnen kosten voor schoonmaak
aangerekend worden.
 Vermeldt het logo van de provincie Oost-Vlaanderen in alle promotieactiviteit waarbij de
fiets gebruikt wordt.
 brengt het provinciaal domein onmiddellijk op de hoogte bij schade, verlies of diefstal.
 Doet onmiddellijk aangifte bij de politie bij diefstal van de gehuurde fietsen en bezorgt
een kopie van het proces-verbaal aan het provinciaal domein.
• Het provinciaal domein Puyenbroeck kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen,
lichamelijke schade of andere schade die voortvloeien uit het gebruik van de fietsen.
Annuleren
Er zijn geen annuleringskosten indien de huurder minstens 7 dagen op voorhand annuleert.
Bij annulering van minder dan 7 dagen of bij niet afhalen van de gehuurde fietsen zal 50 EUR worden
aangerekend.
Schade, diefstal of verlies
Bij schade diefstal of verlies brengt de huurder het provinciaal domein onmiddellijk op de hoogte.
Ingeval van diefstal moet onmiddellijk aangifte gedaan worden bij de politie. De huurder bezorgt een
kopie van het proces-verbaal aan het provinciaal domein.
Teruggebrachte fietsen worden gecontroleerd op schade of ontbrekende onderdelen. Kosten vallen
integraal ten laste van de huurder.
De huurder mag in geen geval zelf herstellingen of aanpassingen doen aan de fietsen.

Voor ontvangst van de verhuurvoorwaarden en de fiets:
Naam + datum
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