
 

 

 

Contract lidmaatschap Op Wielekes Lummen 

 

 

datum  uit in 

   

   

   

   

   

 

Tussen de verantwoordelijke: 

Naam en voornaam (van de verantwoordelijke):................................................................  

Straat en nr/busnr:............................................................................................................... 

Postcode en gemeente:....................................................................................................... 

Telefoon:............................................................................................................................. 

 E-mail:................................................................................................................................  

van het kind: 

Naam en voornaam (van het kind):....................................................................................  

Geboortedatum:.................................................................................................................  

Adres indien afwijkend van boven:................................................................................... 

 

en de organisatie : 

Gemeentebestuur Lummen - Op Wielekes, Gemeenteplein 13 

 

Het volgende wordt overeengekomen: 

1. Het contract duurt één kalenderjaar en wordt op 1 januari automatisch verlengd. 

2. Je kan het contract stopzetten als je de fiets terugbrengt. Je krijgt je waarborg terug indien de 

fiets in goede staat wordt teruggebracht. 

3. Je krijgt slechts een deel van de waarborg terug als er schade aan de fiets is. Normale slijtage 

telt niet als schade. Meer uitleg over schade en slijtage lees je in het huishoudelijk reglement. 

4. Je gaat akkoord met het huishoudelijk reglement (zie achterkant). 

 

 

Opgemaakt te...................................... op..................................................... in 2 exemplaren 

 

Handtekening kind      Handtekening verantwoordelijke               Handtekening organisatie   

(niet verplicht) 

 



 

 

Op Wielekes Lummen is een project van gemeentebestuur Lummen en Netwerk Bewust Verbruiken vzw 

Afspraken Op Wielekes  

 
Het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van ………… 

en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Lummen. 

 

● Prijzen en betalingen  

○ Het lidgeld bedraagt 30 euro per jaar voor het eerste kind en 20 euro voor elke volgende kind. Je betaalt dit 

bij inschrijving en  in het begin van elk kalenderjaar.  Bij inschrijven na 1 juli wordt voor dat kalenderjaar de 

helft van het lidgeld aangerekend. 

○ Als je een fiets doneert, krijg je een gratis lidmaatschap voor dat kalenderjaar (waarde max. 30 euro).  

○ De waarborg bedraagt 25 euro per fiets. 

○ Lidgeld en waarborg kan je storten na ontvangst van een rekening.  

 

● Afhalen, terugbrengen en gebruik van fietsen  

○ Fietsen kunnen worden afgehaald en teruggebracht in het depot (Pastoor Frederickxstraat 11). 

○ Openingsuren : op afspraak, elke eerste en derde zaterdag van de maand van 10u tot 12u (zie ook de 

website www.opwielekes.be en op facebook https://www.facebook.com/groups/845895969544608). 

○ Afspraak te boeken via: https://calendly.com/opwielekes-Lummen. 

 

● Onderhoud, slijtage en herstel  

○ Je engageert je om de fiets goed te gebruiken en onderhouden. 

○ Als de fiets geen verlichting heeft, moet je die zelf voorzien. 

 

● Wie betaalt herstellingskosten, onderhoudskosten en slijtagekosten? 

kosten uitleg betaalt: 

Herstellingskosten  afgebroken onderdelen (zoals spatbord, lichten,...), problemen te 

wijten aan een gebrek aan onderhoud of het te lang rondrijden met 

slijtage, speling op pedalen, geschonden handvaten, kromme 

wielen, vork,... 

de gebruiker 

Onderhoudskosten  oppompen van de banden, zorgen voor goed werkende remmen, 

zorgen voor duidelijk zichtbare en propere reflectoren, smeren van 

de ketting,... 

de gebruiker 

Slijtagekosten  vervangen van de buitenbanden, vervangen van rem- en 

versnellingskabels, versleten kettingen en tandwielen, uitgesleten 

velgen en loszittende trapas 

Gemeente-

bestuur 

Lummen 

 

● Naleving contract en huishoudelijk reglement  

○ Als er aanwijzingen zijn van grove of herhaaldelijke inbreuken op dit reglement of andere gemaakte 

afspraken, kan het gemeentebestuur Lummen de overeenkomst opzeggen zonder opzegperiode. Dan mag 

je geen fietsen meer gebruiken en je krijgt hier geen schadevergoeding voor. 

○ Als je een rekening niet betaalt, kan je geen fiets lenen, totdat de rekening betaald is.  

○ Het huishoudelijk reglement kan jaarlijks door het gemeentebestuur van Lummen op punt worden gesteld. 

Je krijgt hier dan een melding van.  

○ Het fietsdeelsysteem steunt op onderling vertrouwen en solidariteit. Elke fietsdeler is medeverantwoordelijk 

voor het welslagen van de hele opzet.  

○ Gemeentebestuur Lummen is niet verantwoordelijk voor ongevallen die gebeuren met de fiets. 

● Vragen of informatie via: lummen@opwielekes.be 

http://www.opwielekes.be/
https://www.facebook.com/groups/845895969544608
https://calendly.com/opwielekes-

