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Bruikleenovereenkomst “Leen een e-bike”  
 
Ondergetekenden 

Voorletters en naam Gebruiker:  
 

Adres: 
 

 

Postcode: 
 

 

Plaats: 
 

 

E-mailadres: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 

ID-nummer:   
 

 
Hierna te noemen: Gebruiker 
 
en  
 

 
Cycle Center 
Adres: 
 

 

Postcode: 
 

 

Plaats: 
 

 

E-mailadres: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 

 
Hierna te noemen: Cycle Center  
 
De Gebruiker en Cycle Center hierna gezamenlijk te noemen: Partijen, en individueel ook als: Partij 
 
Overwegende dat:  
- het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar samenwerkt met Rijkswaterstaat om de hinder als gevolg van 

de reconstructie van de A79 te beperken; 
- het Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar hiervoor het Project “Leen een e-bike” heeft opgezet 

(www.maakdebeweging.nl/ebike-a79).  
- het Project “Leen een e-bike” als doel heeft om forenzen een e-bike van Cycle Center in bruikleen te geven, 

indien die forenzen in hun gebruikelijke woon-werkverkeer per auto via de A79 naar en van het werk reizen 
en die hinder ondervinden als gevolg van de werkzaamheden aan de A79; 

- Gebruiker middels een aanvraag bij het Programmanbureau Zuid-Limburg Bereikbaar kenbaar heeft gemaakt 
aan de voorwaarden voor het Project “Leen een e-bike” te voldoen en een door Cycle Center beschikbaar 
gestelde e-bike in bruikleen wenst te ontvangen; 

- Partijen de voorwaarden van de bruikleen wensen vast te leggen zoals hierna bepaald; 
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Partijen komen overeen dat:  
- de Gebruiker die deelneemt aan het genoemde Project “Leen een e-bike” gedurende één afsluiting een e-

bike van Cycle Center in bruikleen krijgt (aankruisen welke afsluiting van toepassing is en invullen welke e-
bike ter beschikking wordt gesteld en voor welke periode): 

⃝ afsluiting 2: 16 april t/m 16 mei 2021 
⃝ afsluiting 3: 28 mei t/m 27 juni 2021 
⃝ afsluiting 4: 9 juli t/m 8 augustus 2021 

 
Startdatum bruikleenperiode: 
 

 

Einddatum bruikleenperiode: 
 

 

E-bike: 
Merk, type en nummer 

 
 
 
 

Kilometerstand van de e-bike bij 
startdatum: 

 

Kilometerstand van de e-bike bij 
einddatum:  

 

 
- Gebruiker door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de in bruikleen verkregen e-bike in goede 

staat te hebben ontvangen, compleet met de volgende bijhorende accessoires (omcirkelen welke accessoires 
zijn ontvangen): 
 
• Fietssleutel     ja / nee 
• Kabelslot     ja / nee 
• Accu en oplader     ja / nee 
• Display bedieningspaneel (indien afneembaar) ja / nee 
• Fietshelm     ja / nee 
• Fietstas      ja / nee 
 

- Partijen de in bruikleen verkregen e-bike gezamenlijk inspecteren op deugdelijkheid. Mocht de Gebruiker 
toch een schade bij aanvang van de bruikleenperiode hebben vastgesteld, dan dient de Gebruiker deze aan 
te geven aan Cycle Center via het schadeformulier in de bijlage van deze bruikleenovereenkomst; 

- de Gebruiker gedurende de periode dat hij de e-bike in bruikleen heeft, de e-bike zorgvuldig zal beheren; 
- de Gebruiker het beheer en gebruik van de e-bike niet zal overdragen aan derde(n) gedurende de 

bruikleenperiode. Het recht van bruikleen van de e-bike is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar; 
- de Gebruiker de e-bike alleen zal gebruiken op verharde en daartoe geëigende wegen, de e-bike niet 

zwaarder zal belasten dan toegestaan, de e-bike niet op een onveilige locatie zal stallen en altijd af zal sluiten 
met de voorgeschreven en met de e-bike aanwezige sloten; 

- de Gebruiker alvorens hij/zij de e-bike in bruikleen verkrijgt er zelf zorg voor draagt dat hij of zij beschikt over 
een aansprakelijkheidsverzekering; 

- de kosten voor onderhoud en reparaties, die geen verband houden met regulier gebruik (dit ter beoordeling 
van Cycle Center), maar die het gevolg zijn van ongeoorloofd of excessief gebruik, voor rekening en risico van 
de Gebruiker komen; 

- Cycle Center de Gebruiker duidelijke informatie zal verstrekken over de mogelijkheden om een e-bike bij de 
deelnemende rijwielhandelaren aan te schaffen; 

- schade die als gevolg van het gebruik van de e-bike door de Gebruiker wordt veroorzaakt aan derden, dient 
te worden verhaald op de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de Gebruiker; 
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- Cycle Center een schade- en diefstalverzekering heeft afgesloten ten aanzien van de aan de Gebruiker ter 
beschikking gestelde e-bike; 

- Gebruiker in het geval dat er schade aan de e-bike ontstaat gedurende de bruikleenperiode onverwijld 
(telefonisch) contact zal opnemen met Cycle Center om hem alle informatie te verstrekken over de schade 
en het ontstaan hiervan; 

- Gebruiker bij schade, vastgesteld door Cycle Center , aan de e-bike een eigen risico van €35,- (vijfendertig 
euro) is verschuldigd, welke bedrag Cycle Center op de Gebruiker kan verhalen;  

- Gebruiker bij diefstal van de e-bike gehouden is onverwijld (telefonisch) contact op te nemen met Cycle 
Center ; 

- Gebruiker in geval van diefstal van de e-bike een eigen risico van een bedrag van € 150,- is verschuldigd, 
indien hij/zij de originele bijgeleverde sleutel(s) van de e-bike en een proces-verbaal van aangifte van diefstal 
van de e-bike aan Cycle Center kan overleggen; 

- indien Gebruiker in geval van diefstal van de e-bike niet de originele bijgeleverde sleutel(s) van de e-bike 
en/of een proces-verbaal van aangifte van diefstal van de e-bike aan Cycle Center kan overleggen, hij/zij 
dagwaarde van de e-bike ten hoogte van € 2000,- verschuldigd is aan Cycle Center, welke bedrag Cycle Center 
op de Gebruiker kan verhalen; 

- de Gebruiker is gehouden alle boetes (zoals bekeuringen, parkeerbelasting, naheffingen en beschikkingen in 
verband met gepleegde overtredingen en/of strafbare feiten, alsook aanmaningen, verhogingen en 
incassokosten inzake boetes) te betalen, die zijn opgelegd naar aanleiding van het gebruik van de e-bike in 
de periode dat de e-bike aan de Gebruiker ter beschikking is gesteld. Deze boetes en/of kosten komen volledig 
voor rekening en risico van de Gebruiker, ongeacht aan wie deze formeel zijn opgelegd. Gebruiker is op eerste 
verzoek van Cycle Center verplicht om de betreffende boete(s) en/of kosten aan Cycle Center te vergoeden; 

- Gebruiker de e-bike uiterlijk op de einddatum van de bruikleenperiode, zoals aangegeven bovenaan deze 
overeenkomst, bij Cycle Center in goede staat in dient te leveren, compleet met de bijbehorende accessoires, 
die hij conform deze verklaring in ontvangst heeft genomen; 

- dat Gebruiker, zonder dat hij/zij hiervoor schriftelijk in gebreke behoeft te worden gesteld, een boete 
verbeurt van € 50,- per dag of dagdeel nadat de einddatum van de bruikleenperiode is verstreken en de 
Gebruiker de e-bike niet heeft ingeleverd, tot een maximum van de dagwaarde van de e-bike ten hoogte van 
€ 2000,-  

- op deze bruikleenovereenkomst van toepassing is verklaard de Algemene Voorwaarden – ‘Leen een e-bike’. 
Gebruiker verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden – ‘Leen een e-bike’ te hebben ontvangen 
en gelezen en deze te aanvaarden. 

- op deze bruikleenovereenkomst Nederlands recht van toepassing is en dat uitsluitend de bevoegde rechter 
van de rechtbank Limburg kennis zal nemen van geschillen ten aanzien van deze bruikleenovereenkomst. 

 
Voor akkoord, 

Naam Gebruiker: 
 

 

Datum: 
 

 

Handtekening: 
 

 
 
 
 
 

 
Cycle Center: 
 

 

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 van uw bruikleenperiode. Geef in de afbeelding met voorbeeld e-bike met een cijfer de locatie 
aan waar er sprake is van schade. Licht de schade kort toe in onderstaande tabel en loop de schades na met Cycle 
Center . 
 
 

 
 
 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 

 


