
Gebruikersafspraken en -voorwaarden Duo-fiets 

Naam gebruiker: 

Datum: 

 

De duofiets kunt u reserveren bij Kulturhus de mare. De 

contactpersoon is Dhr.   Tom Tijdhof  tel 06-12648488 

 

U kunt de duofiets reserveren op maandag tot en met vrijdag 

• van 9.30 uur tot 12.30 uur of 

• van 13.00 uur tot 16.30 uur of 

• van 9.30 uur tot 16.30 uur 

Wilt u in het weekend de fiets lenen neem dan in de week, voorafgaand aan dit 

weekend, contact op met Dhr.  T. Tijdhof. Er wordt dan gekeken of er iets 

geregeld kan worden. 

U kunt de reservering intrekken bij slecht weer of andere redenen, maar geef 

dit wel even door aan de contactpersoon. 

De opstapplaats is Kulturhus de Mare. Van daaruit kunt u door de omgeving van Noord Deurningen 

fietsen. 

U kunt met een eigen fietsmaatje fietsen, maar er zijn ook vrijwilligers 

beschikbaar. Informatie hierover heeft de contactpersoon. 

Voor het lenen van deze duofiets wordt €5,- per dagdeel gevraagd. Deze kunt u 

betalen bij aanvang. 

U maakt op eigen risico gebruik van de duofiets. Dat wil zeggen dat u bij schade 

een beroep kunt doen op uw eigen WA verzekering. (uitgezonderd de schade 

aan de fiets, deze is verzekerd via Kulthurhus de Mare). 

De handleiding van de fiets is aan de fiets bevestigd. 

 

Voor verdere belangrijke instructies: Z.O.Z.! 

 

 

 



 

 

 

 

 Neem geen smalle fietspaden! Houdt rekening met de breedte 

           van de fiets! 

 Gebruik de fiets aan de hand van de bijgevoegde handleiding. 

 Lees deze voordat u gaat fietsen goed door. 

 Het is niet toegestaan de fiets te vervoeren. 

 Evt. mankementen meteen na de rit melden bij de contactpersoon van 

de Duo-fiets 

          Laat de fiets nooit onbeheerd achter! 

 Kinderen jonger dan 16 jaar mogen de fiets niet zelfstandig/zonder 

toezicht gebruiken. 

 Neem een mobiele telefoon mee zodat u bij problemen iemand kunt 

alarmeren! 

 Bij pech met de fiets onderweg kunt u bellen naar: 

Rijwielhandel ……… 

Adres: …………. 

Tel: 0541- 


