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Protocol Duofiets Fun-2-Go 

 

 

 

Bewoners van zorgcentrum St. Franciscus (van het verzorgingshuis, groepswoningen, 

zorgappartementen en aanleunwoningen) en alle ouderen in Gilze mogen gebruik maken van 

de duofiets. De fiets kan via vertoeverij medewerkers worden gereserveerd. Bewoners uit 

Gilze kunnen de fiets via de mail (vertoeverij@stfranciscus.nl) reserveren.  

 

De vertoeverij hanteert een elektronische agenda waarin reserveringen worden 

geregistreerd. In de afspraak wordt opgenomen: 

 Wie de fiets gaat gebruiken (naam, adres bewoner). 

 De naam van de persoon aan wie de fietssleutel wordt verstrekt. 

 Tijdstip van vertrek en duur van gebruik (1, 2 of 3 uur). 

 De fiets moet te allen tijde om 20.00 uur weer binnen zijn in de fietsenstalling. 

 

De sleuteluitgifte gebeurt vanuit de vertoeverij en er wordt in de agenda, in de afspraak 

opgenomen wie de sleutel heeft opgehaald. De fietssleutel hangt in de sleutelkast op nummer 

110. 

 

Bij uitgifte van de sleutel ontvangt de huurder een mapje met de volgende gegevens: 

 Dit protocol met daarin de checklist/handleiding voor gebruik van de duofiets. 

 Bij pech onderweg kan gebruik worden gemaakt van de pechpas. De kopie 

handleiding zit in het mapje duofiets. 

 

Bij terugkomst zet de huurder de fiets terug in de fietsenstalling, sluit hem aan op de acculader 

en sluit de fiets af. Daarna levert hij/zij de sleutel weer in bij de receptie (zie ook checklist). 

Aanvullende vragen en/of opmerkingen kunnen worden besproken met Patrick van Kerkoerle. 
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Verplichtingen van gebruikers duofiets: 

 De gebruikers van de duofiets worden geacht in het bezit te zijn van een adequate 

ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering. 

 De gebruikers van de duofiets zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van St. 

Franciscus om een goed en veilig gebruik van de duofiets te bevorderen.  

 De gebruikers van de duofiets zijn verplicht de duofiets te gebruiken op een wijze 

waartoe deze krachtens zijn aard is bestemd. De deelnemer dient eventuele gebreken 

bij ontvangst van de duofiets te melden en vast te laten leggen. De deelnemer mag 

geen wijzigingen aan de duofiets aanbrengen of de fiets aan derden in gebruik geven 

zonder toestemming van St. Franciscus. De gebruikers stellen St. Franciscus zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk bij het eind van de fietstocht, op de hoogte van beschadigingen 

aan de duofiets. De gebruikers zullen de duofiets aan het einde van de fietstocht 

overdragen aan St. Franciscus en wel in dezelfde staat als waarin de gebruiker de 

duofiets heeft ontvangen. St. Franciscus is gerechtigd zo nodig extra kosten voor 

reparatie, schoonmaak, vervoer, en zoekacties aan de gebruikers van de duofiets in 

rekening te brengen. 

 Iedere gebruiker van de duofiets is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting 

of hij/zij in voldoende staat is aan een fietstocht deel te nemen.  

 

Aansprakelijkheid van St. Franciscus: 

 Gebruik van de duofiets geschiedt voor eigen risico van de gebruikers. St. Franciscus is 

niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de 

gebruikers van de duofiets lijden als gevolg van ongevallen die tijdens fietstochten met 

de duofiets gebeuren.  

 St. Franciscus is bovendien niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van: 

o omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de gebruikers van de duofiets, zoals 

het veroorzaken van verkeersovertredingen of andere overtredingen van wetten en 

voorschriften; 

o ontoereikende gezondheid of conditie, onjuist handelen of niet handelen, 

overschatting van de eigen capaciteiten, het negeren van instructies of 

aanbevelingen of het niet houden aan veiligheidsvoorschriften; 

o handelingen en invloeden van niet direct bij de uitleen van de duofiets  betrokken 

derden; 

o omstandigheden die anderszins niet te wijten zijn aan de schuld van St. Franciscus 

en noch krachtens de wet, rechtshandeling of geldende verkeersopvattingen aan 

St. Franciscus kunnen worden toegerekend. 
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Checklist gebruik duofiets Fun-2-Go: 

 

Kopie pechpas altijd onderweg bij hebben. Advies: neem een mobieltje mee!  

 

1. Haal de fietssleutel op bij de vertoeverij. 

2. De duofiets staat in de papier inzamelruimte Zorgappartementen. 

3. Het protocol en de gebruikershandleiding kunt u leggen in het mandje van de duofiets. 

4. Trek de stekker van de acculader uit het stopcontact. 

5. Laat de plug van de acculader in de accu zitten onder de stoel. 

6. Leg de rest van de snoer in het mandje achter de fiets. 

7. Fiets van de handrem halen, hendel linksvoor op het stuur. 

8. De dubbele deur openen van de fietsenstalling (let op haken vergrendeling in originele 

stand terugzetten). 

9. De fiets naar buiten geleiden en opnieuw op de handrem zetten. 

10. De passagiersstoel kan 90 graden draaien, wat het opstappen van bewoners 

vergemakkelijkt. Gebruik hiervoor de grijze hendel. 

11. De passagiersstoel bevat een gordel (verplicht te gebruiken) en opklapbare arm-

leuningen. De stoel kan verschoven worden met de zwarte hendel onder de stoel. De 

hendel inhouden en de stoel verschuiven totdat u een klik hoort. 

12. Indien nodig kunnen de schoenen in de voetclips worden vastgezet. 

13. Fiets van de rem halen. 

14. Transportondersteuning aanzetten met stand-by knop (standaard in stand 1). 

15. Fietsen en daarna fietsondersteuning regelen tussen stand 1 en 4. 

16. Gebruik van versnellingen bij het rechterhandvat: stop met trappen en verzet de 

versnelling. Let op: niet trappen tijdens schakelen. 

17. Bij het terugplaatsen/parkeren van de duofiets: altijd op de handrem zetten, 

transportondersteuning op stand-by (uit) zetten. 

18. Het hangslot bevestigen aan de duofiets en de fiets op slot zetten. 

19. Steek de stekker van de oplader in het stopcontact. 

20. Sleutel duofiets inleveren bij de vertoeverij. 

 

Pech onderweg: Heeft u pech onderweg en kunt u niet meer verder rijden, dan moet u 

Fietsned bellen. Telefoonnummer staat op de pechpas. Fietsned komt de fiets onderweg 

repareren. Kan dit niet, dan wordt de fiets meegenomen en ook u wordt thuis afgezet. 

 

Telefoonnummer Fietsned: 088 – 112 112 3 

Telefoonnummer Zorgcentrum St. Franciscus: 0161-45 80 10 
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Technische handleiding en veiligheidsmaatregelen: 

 

 Er dient altijd een verantwoordelijk toezichthoudend persoon als hoofdbestuurder op de 

fiets aanwezig te zijn. Deze hoofdgebruiker is altijd verantwoordelijk voor het veilige 

gebruik van de fiets. 

 Parkeerrem: Bij het op- en afstappen, zorg dat de fiets altijd op de rem staat. 

 Begin tijdig met remmen bij het inrijden van tunnels. 

 8 Versnellingen: in te stellen door aan het rechterhandvat te draaien. Tijdens het 

verdraaien niet trappen! 

 Electromotor: 

o De motor geeft ondersteuning tijdens het fietsen: 

 Stand 1: lichte ondersteuning 

 Stand 2: matige ondersteuning 

 Stand 3: ondersteuning 

 Stand 4: maximale ondersteuning tot 6 km/uur. 

o De motor geeft ondersteuning bij het starten als starthulp. 

o Trapfunctie: 

 Stand 1: niet mee trappen passagier (vrije stand) 

 Stand 2: kan wel meetrappen als passagier wil 

 Stand 3: verplicht meetrappen 

o De motor werkt als achteruitrijfunctie: 

 Let op dat u niet onbedoeld de achteruitrijfunctie van de elektromotor inschakelt, 

want als u achteruit draait met de trappers zal de fiets achteruit gaan rijden. 

 Status van de accu: 

o Indicatie-LED’s geven de status van de accuspanning weer. 
 Rode indicator: accu is bijna leeg. 

 Alle LED’s knipperen: accu is leeg. 

 Voor het fietsen moet u altijd eerst de acculader gebruiken, om de accu uit de slaapstand 

te halen (1 minuut). 

o Voor het laden van de accu, accu lader onder de stoel niet er buit halen laten zitten. 

Alleen de stekker in en uit het stopcontact doen. De stekker kunt u in het mandje mee 

nemen. Zorg ervoor dat de fiets uit staat bij opladen. Mocht de voeding toch er 

helemaal uit zijn eerst de voedingskabel in de accu steken en daarna pas de stekker in 

het stopcontact. 

 In de winterperiode als de Fun2go niet wordt gebruikt, de accu preventief laden voor 

behoud van de accu. 

 In het najaar herfst wordt er preventief onderhoud uitgevoerd door de fietsenmaker. 

 Maximale belasting van de fiets bedraagt 260 kg. 

 

 


