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Afsprakenkader en gebruikersreglement kookfiets GC Essegem 

 

1. Principes en doelstellingen kookmobiel 

De kookmobiel is een sociaal buurtproject dat kadert binnen het Duurzaam Wijkcontract 

Magritte waarbij een mobiele kookfiets gebruikt wordt door vrijwilligers van GC Essegem in 

functie van activiteiten in de buurt. De kookfiets is eigendom van GC Essegem. De kookfiets 

wordt prioritair ingezet voor activiteiten in kader van het wijkcontract Magritte. Daarnaast kan 

de kookfiets worden ingezet voor socio-culturele en eductieve activiteiten in Jette (bv. in 

(brede) scholen, door wijkcomités...).   

 

2. De gebruiker 

Scholen, organisaties, vzw’s of feitelijke verenigingen uit Jette, hierna gebruiker genoemd, 

kunnen de kookfiets gebruiken. Het gebruik door privépersonen wordt niet toegestaan. De 

gebruiker duidt een persoon aan die als vrijwilliger optreedt en activiteiten met de kookfiets 

uitvoert. Er wordt een gebruiksovereenkomst getekend tussen GC Essegem en de gebruiker, 

waarin de namen van de vrijwilliger(s) worden opgenomen. De gebruiker is verantwoordelijk 

voor de kookfiets van bij de afhaling te GC Essegem tot het terugbezorgen. Het gebruik van 

de kookfiets kan door GC Essegem ontzegd worden.  

 

3. Prijs en waarborg 

De kookfiets wordt gratis ter beschikking gesteld. De gebruiker betaalt wel een waarborg van 

200€. De waarborg wordt terugbetaald bij teruggave van de kookfiets. De gebruiker verbindt 

zich ertoe de kosten van eventuele schade aan de kookfiets en het bijgeleverde materiaal te 

dragen zoals beschreven in paragraaf 6. Eventuele kosten voor herstellingen worden 

onmiddellijk afgetrokken van de waarborg. Wanneer de waarborg hiervoor niet voldoet, past 

de gebruiker het saldo onmiddellijk bij. 

 

4. Reservatie 

Om de kookfiets te gebruiken stuur je een mail naar essegem@vgc.be  met vermelding van: 

• Datum of periode 

• Organisatie (gegevens verantwoordelijke contactpersoon + naam vrijwilliger) 

• Korte toelichting doel gebruik 

 

5. Gebruik 

De gebruiker controleert bij aanvang de fiets op duidelijke mankementen. Indien de fiets 

mankementen vertoont, worden deze genoteerd op het registratieformulier. Behalve de 

genoteerde mankementen verbindt GC Essegem er zich toe de fiets in goede staat af te leveren. 

 

De gebruiker wordt eraan gehouden de fiets terug te brengen naar GC Essegem en dit vóór 

het einde van de gebruiksperiode en binnen de openingsuren. 

 

Bij het eerste gebruik is deelname verplicht aan een informatiemoment om de werking van 

de fiets uit te leggen. Dit houdt in dat je leert rijden met een elektrische bakfiets, alsook leert 

hoe je het gasvuur aan- en afsluit en hoe je je verplaatst met de fiets. 
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6. Schade of diefstal 

 

De gebruiker is tijdens de volledige termijn verantwoordelijk voor de fiets en het bijgeleverde 

materiaal. De vrijwilliger zal de wegcode respecteren, bij het parkeren de fiets met het 

bijgeleverde slot vastmaken aan een in de grond verankerd object en meer algemeen zich 

gedragen als een goede huisvader. Alle schade aan de fiets die tijdens het gebruik ontstaat, 

behalve door slijtage bij normaal gebruik, is ten koste van de gebruiker en moet aan het 

einde van de overeengekomen periode onmiddellijk worden vergoed aan GC Essegem. 

 

Indien zich tijdens het gebruik schade aan de kookfiets voordoet, of iemand schade aan de 

kookfiets vaststelt, of indien er sprake is van diefstal van de kookfiets of onderdelen ervan, 

wordt onmiddellijk contact opgenomen met GC Essegem. In geval van diefstal van de 

volledige kookfiets moet de politie vaststelling doen van de feiten. Aangifte van diefstal bij de 

politie is noodzakelijk en dient te gebeuren binnen de 24u als vrijwilliger in naam van GC 

Essegem.  Door de gebruikersovereenkomst te tekenen, gaan gebruiker en vrijwilliger(s) 

akkoord om hun verantwoordelijkheid op te nemen en bovenstaande punten te respecteren. 

De vrijwilliger(s) respecteren te allen tijde het verkeersreglement en de handleiding die bij de 

kookmobiel meegegeven wordt. 

 

 


