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1. Algemeen 

 

Dit reglement is van toepassing op de afgesloten fietsenbergingen die de Stad Waregem ter 

beschikking stelt aan gebruikers die hun wagen op een randparking parkeren.  

 

2. Doelgroep 

 

Enkel werknemers die in het centrum werken en buiten de postcode 8790 wonen, kunnen 

deze fietsenbergingen gebruiken. Het is noodzakelijk dat je, vooraleer je een aanvraag 

doet, een attest laat invullen door jouw werkgever met de schriftelijke bevestiging dat je 

tewerkgesteld bent in de binnenstad en bijgevolg in aanmerking komt voor het gebruik van 

een afgesloten fietsenberging. Werknemers die een parkeerabonnement nemen binnen het 

centrum kunnen geen fietsparkeerplaats krijgen in een afgesloten fietsenberging. 

 

3. Voorwerp 

 

De afgesloten fietsenbergingen kunnen opgetrokken zijn uit traliewerk onder een afdak of 

uit fietskluizen of fietstrommels voor één of meerdere fietsen. De fietsenbergingen zijn 

afsluitbaar. De gebruiker ontvangt één sleutel per fietsparkeerplaats in de fietsenberging. 

 

4. Gebruik 

 

Enkel gebruikers die een geldige gebruiksovereenkomst hebben aangegaan met de Stad 

Waregem mogen de fietsparkeerplaats in de fietsenberging gebruiken. Iedere gebruiker kan 

1 fietsparkeerplaats in een fietsenberging huren. De fietsparkeerplaats mag je enkel 

gebruiken voor het stallen van fietsen. Het is uitdrukkelijk verboden deze fietsparkeerplaats 

als extra bergruimte te gebruiken. 

 

De fietsenberging is voorzien van een slot en moet altijd afgesloten zijn. Het stadsbestuur 

zal bij verlies of diefstal van de sleutel of beschadiging van het slot van de fietsenberging 

het slot en/of de sleutel vervangen. De gebruiker betaalt in dergelijke gevallen de kostprijs 

voor de vervanging. Het is de gebruiker verboden zelf het slot te (laten) vervangen. 

 

Het is verboden bijkomende uitrusting of afsluiting aan te brengen aan de binnen- of 

buitenkant van de fietsenberging. 

 

De Stad Waregem zal de gebruiker ten minste 14 kalenderdagen op voorhand verwittigen 

van een tijdelijke ontruiming van de fietsenberging. De gebruiker verbindt zich ertoe de 

fietsenberging tijdig te ontruimen en kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een 

vergoeding voor de onderbreking van de gebruiksperiode. 

 

5. Toewijzing en wachtlijst 

 

De fietsparkeerplaatsen worden toegewezen aan diegenen die beantwoorden aan de 

voorwaarden van het reglement in chronologische volgorde van datum van aanvraag. De 

aanvragen die per brief binnenkomen op dezelfde dag worden gerangschikt op alfabetische 

volgorde van de familienaam. 

 



Als de vraag naar fietsparkeerplaatsen groter is dan het aanbod, komen de kandidaten op 

een wachtlijst. Een wachtlijst-kandidaat wordt van de wachtlijst geschrapt als hij niet 

reageert op de oproep om een sleutel voor de fietsparkeerplaats te komen ophalen. 

 

6. Duur van de overeenkomst 

 

Een gebruiksovereenkomst is één jaar geldig. Deze wordt stilzwijgend verlengd telkens voor 

een periode van één jaar. 

 

Het gebruik van de fietsparkeerplaats kan door de Stad Waregem via een aangetekende 

brief opgezegd worden mits een opzegtermijn van één maand. 

 

Er komt automatisch een einde aan het gebruikscontract wanneer de gebruiker niet meer in 

het centrum werkt of binnen de postcode 8790 komt wonen. 

 

7. Controle 

 

De Stad Waregem voert op regelmatige basis controle uit van de afgesloten 

fietsparkeerplaatsen om de naleving van de regels na te gaan.  

 

8. Onderhoud en aansprakelijkheid 

 

De gebruiker houdt de fietsenberging, waarin hij een fietsparkeerplaats gebruikt, proper. 

De gebruiker meldt onmiddellijk aan de Stad Waregem om het even welke vorm van schade 

die hij aan de fietsenberging opmerkt. 

 

De Stad Waregem staat in voor het onderhoud van de buitenkant van de afgesloten 

fietsenberging. 

 

De Stad Waregem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of welke schade dan 

ook die de gebruiker van de fietsparkeerplaats ondervindt aan zijn persoon of zijn materiaal 

tijdens de periode van gebruik. 

 

De gebruiker van een fietsparkeerplaats is burgerlijk aansprakelijk voor alle eventuele 

schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt tijden en als gevolg van de 

fietsparkeerplaats. 

 

9. Einde gebruik 

 

Bij het einde van de gebruiksovereenkomst levert de gebruiker de sleutel van de 

fietsparkeerplaats terug in bij de Stad Waregem. De fietsparkeerplaats wordt vrijgegeven 

van gebruik in dezelfde goede staat als waarin de gebruiker deze in gebruik kreeg.  


