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Bruikleenformulier Ontdek de E-bike Particulier
Vul dit bruikleenformulier volledig in. U vindt alle gegevens in de bevestigingsmail. Print het formulier uit,
onderteken het formulier voor akkoord en lever het in bij het uitgiftepunt op het moment dat u de (Speed)
E-bike met alle bijbehorende accessoires afhaalt. Zorg dat u bij het ophalen van de (Speed) E-bike een geldig
legitimatiebewijs kunt laten zien.
Ondergetekende,
Voorletters en naam gebruiker:
Werkzaam bij:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Hierna te noemen ‘Gebruiker’ en Maastricht Bereikbaar komen het volgende overeen:
 Gebruiker krijgt gedurende de navolgende proefperiode de volgende door Maastricht Bereikbaar
toegewezen (Speed) E-bike in bruikleen:

Startdatum proefperiode:

Einddatum proefperiode:

(Speed) E-bike ID nummer:

 Gebruiker verklaart de in bruikleen gegeven (Speed) E-bike in goede staat te hebben ontvangen,
compleet met schoudertas en de volgende bijhorende accessoires:
Fietssleutel
Fietshelm
Kabelslot
Schoudertas
Accu en oplader
Display bedieningspaneel (indien afneembaar)
Gebruikershandleiding
Kentekenbewijs
Eventuele beschadigingen, anders dan de normale gebruikssporen, die zichtbaar zijn voor aanvang
bruikleenperiode, dienen te worden genoteerd op bijgevoegd schadeformulier. Bij schadegevallen die
normaal gebruik van de (Speed) E-bike verhinderen, dient direct melding te worden gemaakt bij de
servicedesk van Cycle Center. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een
aansprakelijkheidsverzekering die zijn/haar eigen aansprakelijkheid dekt.
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Voorwaarden (Speed) E-bike
 Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de (Speed) E-bike als een goed huisvader wordt beheerd, onder
meer door deze alleen op verharde en daartoe geëigende wegen te gebruiken, deze niet zwaarder te
belasten dan toegestaan, deze niet op een onveilige locatie te stallen en altijd af te sluiten met de
voorgeschreven en op de (Speed) E-bike aanwezige sloten.
 Kosten voor onderhoud en reparaties die geen verband houden met regulier gebruik, maar het gevolg
zijn van ongeoorloofd of excessief gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.
 Door Cycle Center is met betrekking tot de (Speed) E-bike een schade- en diefstalverzekering afgesloten
bij ENRA, conform de polisvoorwaarden welke u kunt raadplegen via de weblink:
www.ontdekdeebike.nl/voorwaarden. Gebruiker verklaart zich akkoord met de polisvoorwaarden en
neemt deze te allen tijde in acht.
 In geval van schade aan de (Speed) E-bike gedurende de bruikleenperiode, dient de Gebruiker onverwijld
telefonisch contact op te nemen met de servicedesk van Cycle Center en de instructies van de
servicedesk van Cycle Center op te volgen. Bij schade aan de (Speed) E -bike is de Gebruiker per
afzonderlijk schadegeval een eigen risico van € 25,-- (vijfentwintig euro) aan Maastricht Bereikbaar
verschuldigd.
 Gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de (Speed) E -bike in geen geval op een onveilige locatie wordt
gestald dan wel onbeheerd wordt achtergelaten zonder dat de (Speed) E -bike conform de
gebruiksinstructie en de polisvoorwaarden is afgesloten. Bij diefstal van de (Speed) E -bike is de
Gebruiker gehouden onverwijld telefonisch contact op te nemen met de servicedesk van Cycle Center en
de instructies van de servicedesk van Cycle Center op te volgen.
 In geval van diefstal van de (Speed) E-bike is de Gebruiker per afzonderlijk geval een eigen risico
verschuldigd aan Maastricht Bereikbaar van € 1.500, -- (vijftienhonderd euro), tenzij de Gebruiker de
originele bijgeleverde sleutel(s) van de (Speed) E-bike en een proces-verbaal van aangifte van diefstal
van de (Speed) E-bike aan Maastricht Bereikbaar kan overleggen.
 Gebruiker is aansprakelijk voor alle boetes (zoals bekeuringen, parkeerbelasting, naheffingen en
beschikkingen in verband met gepleegde strafbare feiten, alsook aanmaningen, verhogingen en
incassokosten inzake boetes), die zijn opgelegd naar aanleiding van het gebruik van de (Speed) E -bike in
de periode dat de (Speed) E-bike aan Gebruiker ter beschikking is gesteld. Deze boete s en/of kosten zijn
volledig voor rekening en risico van Gebruiker, ongeacht aan wie deze formeel zijn opgelegd. Gebruiker is
op eerste verzoek van Maastricht Bereikbaar en/of Cycle Center verplicht om de betreffende boete(s)
en/of kosten aan Cycle Center te vergoeden.
 Maastricht Bereikbaar is in geen geval op enige wijze aansprakelijk tegenover de Gebruiker voor directe
of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de (Speed) E-bike, ongeacht de aard en/of de
omvang.
 Uiterlijk op de einddatum van de proefperiode en voor 11:00 uur dient de Aanvrager de (Speed) E-bike in
goede staat in te leveren, compleet met de bijbehorende accessoires. De (Speed) E-bike wordt
teruggezet op de daarvoor aangewezen stallingslocatie. De accessoires worden ingeleverd bij het
uitgiftepunt.
 Gebruiker verklaart de Productvoorwaarden ‘Ontdek de E -bike Particulier’ te hebben gelezen en deze te
aanvaarden.

Bijkomende voorwaarden Speed E-bike
 Een Speed E-bike is een speed-pedelec (‘high speed e-bike’), hetgeen een tweewieler betreft met
elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur.
 Gebruiker dient voor het gebruik van de Speed E-bike minimaal 16 jaar oud te zijn.
 Gebruiker dient voor het gebruik van de Speed E-bike te beschikken over (minimaal) een geldig
am-rijbewijs.
 Gebruiker dient bij het gebruik van de Speed E-bike te allen tijde een goedgekeurde bromfietshelm (ECE
22.05-norm) of speed-pedelec-helm (NTA 8776:2016-norm) te dragen.
 Gebruiker mag de Speed E-bike alleen gebruiken indien deze is voorzien van een geldige kentekenplaat.
 Gebruiker dient te allen tijde het bij de kentekenplaat van de Speed E -bike behorende kentekenbewijs bij
zich te dragen en te kunnen tonen indien een daartoe bevoegde instantie daarom vraagt.
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 Gebruiker is te allen tijde verplicht de geldende (wettelijke) regels voor bromfietsen in acht te nemen en
na te leven.
 Gebruiker dient zich in alle gevallen te houden aan de geldende verkeersregels. In dit verband dient de
Gebruiker de navolgende snelheidslimieten niet te overschrijden:
45 kilometer per uur op de rijbaan;
40 kilometer per uur op het bromfietspad buiten de bebouwde kom;
30 kilometer per uur op het bromfietspad binnen de bebouwde kom.
Voor akkoord,
Naam:
Datum:

Handtekening:
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Bijlage 1 - Schadeformulier
Op dit formulier kunt u eventuele beschadigingen opgeven, anders dan de normale gebruikssporen, die
zichtbaar zijn voor aanvang bruikleenperiode. Geef in de afbeelding met een cijfer de locatie aan waar er
sprake is van schade. Ligt de schade kort toe in onderstaande tabel.

Toelichting schade
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