VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN DE ”E-BIKE PROBEERPOOL HESSENPOORT”
Algemene toelichting van het project
-

De e-bike proef is stimuleringsprogramma ontwikkeld door het programma Slim en Duurzaam regio Zwolle
in samenwerking met Kruitbosch. Doel van de proef is om het gebruik van e-bikes in woon-werkverkeer te
stimuleren. Meer fietsen is goed voor de bereikbaarheid en gezonder voor mens en milieu.
Om het fietsen aantrekkelijker te maken, kunnen alle medewerkers van alle organisaties gevestigd op
Hessenpoort deelnemen.
De projectorganisatie wordt uitgevoerd door Kruitbosch in samenwerking met www.fietsenwerkt.nl. Voor
vragen kan de gebruiker contact opnemen met Kruitbosch via leasefiets@cortinafietsen.nl en op werkdagen
(tussen 8:00 en 17:00 uur) ook telefonisch via 038-4661991.
De ingezette e-bikes zijn eigendom van Kruitbosch.

Voorwaarden voor gebruik
1.1

De deelnemer, in de voorwaarden vervolgens aangeduid met de term ‘gebruiker’, is een persoon die
werkzaam is bij een bedrijf dat gevestigd is op Hessenpoort. Gebruiker heeft zich als gegadigde voor
deelname aangemeld via de website www.fietsenwerkt.nl/hessenpoort en is als zodanig geaccepteerd.

1.2

De Gebruiker verklaart hij/zij bekend is met de wet- & regelgeving en dat hij/zij alle verkeersregels in acht
neemt.

1.3

Gebruiker neemt deel aan één korte enquête om het project te evalueren. Deze enquête wordt aangeleverd
via www.fietsenwerkt.nl

1.4

Gebruiker krijgt beschikking over e-bike voor een week lang van dinsdag tot en met dinsdag. De sleutels en
de e-bike zijn af te halen bij Kruitbosch op de locatie Hessenpoort (Ravensburgstraat 8). De gebruiker haalt
de e-bike in de middag op tussen 15:00 – 17.00 uur. De e-bike wordt een week later in de ochtend tussen
8:00 en 10:00 uur weer ingeleverd.

Verantwoordelijkheid onderhoud en reparaties
2.1

Gedurende de uitleenperiode is Gebruiker verantwoordelijk voor de e-bike en dient hij/zij het Voertuig met
de nodige zorg en conform de instructies te behandelen.

2.2

Gebruiker meldt gebreken aan de e-bike door zich te melden bij Kruitbosch.

Risico terzake Voertuig
3.1
De gebruiker wordt geacht WA verzekerd te zijn voor zowel schade veroorzaakt aan de e-bike alsook schade
door de gebruiker met de e-bike veroorzaakt aan derden.
3.2

Bij schade aan de e-bike door toedoen van Gebruiker tijdens regulier gebruik geldt een eigen risico van 100
euro per schade.

3.3

Bij schade aan de e-bike door toedoen van de gebruiker die niet samenhangen met regulier gebruik, maar
het gevolg zijn van excessief gebruik of een ongeval door schuld van Gebruiker, zijn voor rekening van
Gebruiker met een eigen risico van 500 euro per schade.

3.4

Gebruiker laat de e-bike niet onbeheerd achter zonder het Voertuig op slot te zetten. Het Voertuig wordt op
een veilige plek gestald, bij voorkeur in een afgesloten stalling of berging. Ingeval van diefstal is Gebruiker
jegens de eigenaar gehouden 75% van de cataloguswaarde van het Voertuig aan eigenaar te vergoeden,
tenzij Gebruiker de originele sleutels van het Voertuig en een aangifte van diefstal bij de politie aan eigenaar
kan overleggen.

Uitsluiting Aansprakelijkheid tevens derdenbeding t.b.v. de leverancier
4.1
Noch het programma Slim en Duurzaam regio Zwolle, noch Kruitbosch aanvaarden aansprakelijkheid inzake
schade van welke aard ook die de gebruiker dan wel derden lijden als gevolg van het gebruik van de e-bike.

