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Retributiereglement fietsverhuur  Fort Liefkenshoek 

 
De Raad 
 

Overwegende dat bij de start van het toeristische seizoen op Fort Liefkenshoek 

voorzien wordt in fietsverhuur voor de bezoekers van het Fort die ook de regio 

(haven en polders) willen verkennen.   
 
Overwegende dat hiertoe 4 gewone fietsen, 4 elektrische fietsen en een fietskar 

waarin 2 kinderen kunnen vervoerd werden aangekocht. 

 
Overwegende dat voor deze verhuur  een retributie- en gebruikersreglement 

moet opgemaakt worden; 
 

Gelet op art. 170 & 173 van de grondwet; 

 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 
Gelet op art. 42 § 3 , gemeentedecreet; 

 
Besluit   met algemene stemmen :  

Artikel 1 - De gemeente Beveren stelt in Fort Liefkenshoek fietsen te huur voor 

bezoekers. Het betreft 4 gewone fietsen, 4 elektrische fietsen en een fietskar 
waarin 2 kinderen kunnen vervoerd worden. 

1. De fietsen kunnen worden gehuurd voor een halve dag of een volledige dag. 
De dagdelen zijn als volgt bepaald: 

a. Voormiddag: van 9.30 tot 13 uur 
b. Namiddag: van 13.30 tot 17.00 uur 

c. Volledige dag: van 9.30 tot 17.00 uur 

 



2. De fietsen kunnen vooraf gereserveerd worden, online, via mail of 
telefonisch.  

3. Volgende huurtarieven zijn van toepassing : 

 Halve dag Volledige dag 

Gewone fiets  7 EUR 10 EUR 

Elektrische fiets 12 EUR 16 EUR 

Fietskar 10 EUR 15 EUR 

  

Bij laattijdige inlevering wordt het bijkomende dagdeel volledig in rekening 
gebracht. 

Artikel 2 - Bij reservering vooraf dient een voorschot van 50% betaald te worden. 

Een bewijs van betaling van het voorschot moet voorgelegd worden bij het 

afhalen van de fiets. Het voorschot wordt niet teruggestort bij annulatie minder 
dan 5 dagen voor de gereserveerde datum. 

Artikel 3 - De huur dient vooraf te worden betaald en dient als verworven te 
worden beschouwd. De verhuurder verklaart dat de fiets wettelijk in orde is.  

Artikel 4 - De fietsen worden enkel ter beschikking gesteld aan de gebruiker tegen 
voorlegging van een geldig identiteitsbewijs en het ondertekenen van een 
huurcontract.  

Artikel 5 - Aan personen jonger dan 16 jaar die niet vergezeld zijn door een ouder, 

voogd of volwassen begeleider mag geen fiets verhuurd worden.  

Artikel 6 - De huurder dient zorg te dragen voor de fiets als een goede huisvader. 

De huurder is vanaf de ter beschikking stelling tot aan de teruggave 
verantwoordelijk voor alle schade, toegebracht aan de fiets en toebehoren. Hij 
dient de fiets tijdig terug af te leveren in de staat waarin hij hem heeft ontvangen. 

De huurder vergewist zich ervan dat de fiets technisch in orde is bij vertrek zodat 

bij gebruik geen bijkomende schade veroorzaakt wordt. Eventuele opmerkingen 
worden genoteerd in het huurcontract.  

Artikel 7 - De huurder dient er steeds voor te zorgen dat de fiets op slot wordt 
gedaan. Bij diefstal of verlies moet Fort Liefkenshoek onmiddellijk op de hoogte 

worden gebracht en zal de restwaarde van de fiets verhaald worden op de 
huurder.  

Artikel 8 - De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en 
eventuele schade. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde goed op het einde 

van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen. De huurder dient elk 

schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan Fort Liefkenshoek. De 
kostprijs voor de herstelling van de schade zal verhaald worden op de huurder. 

Artikel 9 - De huurder draagt de volle verantwoordelijkheid voor om het even 
welke schadelijke gevolgen die voortvloeien uit ongevallen of de uitvoering van 
dit huurcontract.  

Artikel 10 - De fietsen dienen uiterlijk om 13 uur (bij verhuur in de voormiddag) of 
om 17.00 uur (bij verhuur in de namiddag of voor een hele dag) ingeleverd te 



worden bij Fort Liefkenshoek, tenzij anders afgesproken en uitdrukkelijk vermeld 
in het huurcontract. Indien de fiets niet tijdig ingeleverd is, wordt bijkomend 
huurgeld gevraagd zoals vermeld in artikel 1.3. van dit reglement. Voortijdige 
inlevering van de fiets geeft geen recht op terugbetalingen.  

Artikel 11 - Ingeval de huurder door overmacht verhinderd is zelf de fiets binnen 

te brengen of aangifte te doen van verlies of ongeval, dan zal hij/zij ervoor zorgen 
deze verplichtingen na te leven door tussenkomst van een derde persoon.  

Artikel 12 - Bij niet-inleveren van de fiets uiterlijk 24 uren na de in het reglement 

voorziene terugbrengtermijn wordt – bovenop de vergoeding die verschuldigd is 
wegens laattijdig terugbrengen – de restwaarde van de fiets en toebehoren 
gefactureerd aan de huurder, en wordt aangifte gedaan bij de politie. 

Artikel 13 - Door de ondertekening van het huurcontract verklaart de huurder 
zich akkoord met bovenstaande voorwaarden. 

Artikel 14 -  Ter afwijking van art. 187 GD, 1ste lid treedt dit retributiereglement in 
werking vanaf 1 april 2018. 

Artikel 15 – Dit reglement valt onder de bepalingen inzake algemeen bestuurlijk 

toezicht zoals bepaald door het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid 
artikel 253. 

Artikel 16 – Het reglement zal worden afgekondigd en bekendgemaakt 
overeenkomstig artikel 186 en 187 van het gemeentedecreet.  

Namens de gemeenteraad :  
Beveren 27 maart 2018 

De secretaris, de voorzitter, 
J. Noppe J. De Wael 

 

 


