
Gebruiksvoorwaarden verhuur bakfiets en koffieapparaat

Wondelgem Swingt vzw

1. Voorwerp van verhuur 

Deze gebruiksvoorwaarden behandelen het verhuur van de bakfiets Christiana en koffieapparaat

(type Jura We6), eigendom van Wondelgem Swingt vzw.  Op vraag van de huurder kunnen ook

extra spullen gebruikt worden: 30 koffietassen en onderbordjes, melkkannetje, suikerpotje, plateau,

picknickkleed, tafelkleed, knutselbox, 15 cavaglazen.

2. Aard van de activiteiten

Het huren van de bakfiets gebeurt steeds in overleg en met toestemming van Wondelgem Swingt.

De aard van de activiteit waarvoor de verhuur doorgaat moet in overeenstemming zijn met de

waarden en missie van Wondelgem Swingt, zoals opgenomen in de statuten. De activiteit moet

bovendien kaderen binnen de ruime doelstellingen van het burgerbudgetproject, als financier van

de fiets. De activiteit moet van openbare aard zijn . Verhuur voor privé-feesten is niet toegestaan.

3. Type verhuur

Het type verhuur is afhankelijk van de aard van de activiteit:

• Type A: een activiteit  gezamenlijk georganiseerd door de huurder en Wondelgem Swingt,

met  als  doel  een  ruimer  publiek  te  bereiken  dan  enkel  het  eigen  ledenpubliek.  De

organisatie van de activiteit gebeurt in overleg en in samenspraak met Wondelgem Swingt.

• Type B: een openbare activiteit georganiseerd door de huurder, bedoeld voor een specifiek

doelpubliek  (bvb.  leden  van  de  vereniging)  en  die  gratis  is  voor  de  bezoekers.  (bvb.

buurtaperitief, drink in de speelstraat, ...)

• Type C: een openbare activiteit georganiseerd door de huurder, bedoeld voor een specifiek

doelpubliek  (bvb. leden van de vereniging) en die  betalend is voor de bezoekers. (bvb.

buurtbarbecue, sneukeltocht, dansfeest...)

• Andere: andere activiteiten die voldoen aan de voorwaarden rond de aard van de activiteit,

kunnen mits een goede motivatie en akkoord van Wondelgem Swingt geacht worden te

vallen onder één van voorgaande types.

4. Prijzen en voorwaarden

• Type A:  de  projectmedewerker  of  een vrijwilliger  van Wondelgem Swingt  is,  indien dit

mogelijk is en nodig wordt geacht,  aanwezig op de activiteit van de huurder. Het gebruik

van de fiets is gratis. Op de communicatie wordt steeds vermeld: 'mede georganiseerd door

het 'buurthuis op wieltjes'' en het bijhorende logo en het logo van Stad Gent.

• Type B: de projectmedewerker of een vrijwilliger van Wondelgem Swingt is niet per definitie

aanwezig. De huurder dient zelf in te staan voor het gebruik en de bediening van de fiets en

het koffieapparaat. Het gebruik van de fiets is  gratis. De waarborg bedraagt 75 euro, op

voorhand te betalen aan de verhuurder. 



• Type C: de projectmedewerker of een vrijwilliger van Wondelgem Swingt is niet per definitie

aanwezig. De huurder dient zelf in te staan voor het gebruik en de bediening van de fiets en

het koffieapparaat.  De huurprijs is  25 euro per dag. Deze opbrengsten worden gebruikt

voor onderhoud aan de fiets. De waarborg bedraagt 75 euro, op voorhand te betalen aan

de verhuurder. 

Voor drank en koffiebonen dient de huurder zelf in te staan.

5. Aanvragen en beschikbaarheden

De aanvraag  tot  verhuur  dient  te  gebeuren  via  info@wondelgemswingt.be.  Beschikbaarheden

worden enkel en alleen bepaald door Wondelgem Swingt. Bij dubbele boekingen heeft een type A-

activiteit steeds voorrang. 

6. Praktische regelingen

In geval van huur type B of C, wordt de bakfiets opgehaald en teruggebracht door de huurder op

de  door  de  projectmedewerker  aangewezen  plaats,  en  dit  steeds  in  overleg  met  de

projectmedewerker of vrijwilliger.

7. Verzekeringen en beschadigingen

De fiets wordt enkel gebruikt voor de activiteit waarvoor hij gehuurd wordt. Indien beschadigingen

aan de fiets wordt (een deel van) de waarborg ingehouden. De huurder gebruikt het koffieapparaat

volgens de instructies van Wondelgem Swingt en de bijhorende handleiding van de machine. Bij

beschadigingen wordt (een deel van) de waarborg ingehouden.


