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Zitting van 15 december 2020
Ruimte/Mobiliteit

Goedgekeurd

13 2020_GR_00341 Reglement en standaard overeenkomst 
plaatsing stalling op het openbaar domein door 
derden  -  Stalling (fiets) op openbaar domein - 
Goedkeuren

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Guido Fissette, voorzitter; de heer Steven Vandeput, burgemeester; de heer Marc 
Schepers, schepen; mevrouw Lies Jans, schepen; de heer Habib El Ouakili, schepen; 
mevrouw Laurence Libert, schepen; de heer Rik Dehollogne, schepen; mevrouw Joske 
Dexters, schepen; de heer Frank Dewael, schepen; de heer Joost Venken, schepen; de 
heer Michel Froidmont, gemeenteraadslid; mevrouw Brigitte Smets, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Mondelaers, gemeenteraadslid; de heer Kevin Schouterden, 
gemeenteraadslid; mevrouw Derya Erdogan, gemeenteraadslid; de heer Peter Liefsoens, 
gemeenteraadslid; de heer Pieter Cuppens, gemeenteraadslid; de heer Bert Lambrechts, 
gemeenteraadslid; de heer Gerald Corthouts, gemeenteraadslid; de heer Frank Troosters, 
gemeenteraadslid; de heer Kim De Witte, gemeenteraadslid; mevrouw Silvie Nickmans, 
gemeenteraadslid; de heer Stefan Hendrickx, gemeenteraadslid; mevrouw Dymfna Meynen, 
gemeenteraadslid; mevrouw Anne Caelen, gemeenteraadslid; mevrouw Inge Hendrikx, 
gemeenteraadslid; de heer Tom Cox, gemeenteraadslid; de heer Raf Martens, 
gemeenteraadslid; mevrouw Nele Kelchtermans, gemeenteraadslid; de heer Bart Moors, 
gemeenteraadslid; de heer Koen Ooms, gemeenteraadslid; de heer Dietrich Vandereyken, 
gemeenteraadslid; de heer Carlo Gysens, gemeenteraadslid; mevrouw Maryam Jamshid, 
gemeenteraadslid; mevrouw Sophie Persoons, gemeenteraadslid; de heer Philip De 
Hollogne, gemeenteraadslid; de heer Hubert Lenssen, gemeenteraadslid; de heer Dirk 
Sweron, gemeenteraadslid; de heer Koen Deconinck, algemeen directeur

Afwezig:
de heer Tom Vandeput, gemeenteraadslid; mevrouw Lut Creemers, gemeenteraadslid; 
mevrouw Karolien Stevens, gemeenteraadslid; de heer Joost Laureys, adjunct-
algemeendirecteur; de heer Peter Vanaken, adjunct-algemeendirecteur

Stemming op het besluit

Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 35 stem(men) voor: Anne Caelen; Gerald Corthouts; Tom Cox; Pieter Cuppens; 
Philip De Hollogne; Kim De Witte; Rik Dehollogne; Frank Dewael; Joske Dexters; 
Habib El Ouakili; Derya Erdogan; Guido Fissette; Michel Froidmont; Carlo Gysens; 
Stefan Hendrickx; Inge Hendrikx; Maryam Jamshid; Lies Jans; Nele Kelchtermans; 
Bert Lambrechts; Hubert Lenssen; Laurence Libert; Peter Liefsoens; Raf Martens; 
Dymfna Meynen; Karolien Mondelaers; Bart Moors; Silvie Nickmans; Sophie 
Persoons; Marc Schepers; Kevin Schouterden; Brigitte Smets; Dirk Sweron; 
Steven Vandeput; Joost Venken
- 3 onthouding(en): Koen Ooms; Frank Troosters; Dietrich Vandereyken

GEMEENTERAAD BESLUIT
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Beschrijving

Aanleiding en context
De Stad Hasselt zet volop in op duurzame mobiliteit. Bedrijven die aangeven dat 
hun zaakvoerders en werknemers voor de volle 100% met alternatieve 
vervoerswijzen naar het werk komen willen we hierbij helpen. Indien zij aangeven 
geen stallingsmogelijkheid te hebben voor fietsen, bromfietsen en rijwielen op de 
eigen percelen, geven we de mogelijkheid om via een overeenkomst zelf stallingen 
aan te kopen en deze op het openbaar domein te plaatsen. 

We stellen hierbij de volgende voorwaarden:

- Het bedrijf ligt in een gesloten bebouwing en men heeft geen 
stallingsmogelijkheid voor fietsen, bromfietsen en rijwielen op de eigen percelen.

- Men bereikt de werkplek te voet, per (brom)fiets, per rijwiel, per 
voortbewegingstoestel of via het openbaar vervoer; indien er een auto gebruikt 
wordt, dan wordt deze op een randparking geparkeerd.

- Er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor een bepaalde duur (sjabloon 
in bijlage). Na het verstrijken van de bepaalde duur, wordt de overeenkomst 
stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar. 

- Er wordt van het bedrijf een jaarlijkse bijdrage gevraagd van €25/m², met een 
minimum  van €250, voor het gebruik van het openbaar domein.

- Het bedrijf vermeldt in de aanvraag het gewenste type van stalling, de gewenste 
locatie en het gewenste ruimtebeslag. Het totale ruimtebeslag bedraagt nooit meer 
dan 40 m², tenzij  hiervan wordt afgeweken in de gebruiksovereenkomst.

- De Stad behoudt steeds het recht om de stallingen te verplaatsen indien nodig 
voor onderhoud of aanpassing van het openbaar domein.

- Het bedrijf plaatst en bekostigt een stalling die conform is met de bestekeisen van 
de Stad en staat zelf in voor het onderhoud. De stalling mag enkel gebruikt worden 
voor rijwielen.

Argumentatie
Het stadsbestuur wenst duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren, wil bedrijven 
aanmoedigen zich te vestigen in een stedelijke omgeving en vermijden dat ze zich 
hervestigen naar autogerichte locaties. Verder wenst het bestuur aan te zetten tot 
een transitie naar een meer gewenste modal split waarbij verplaatsingen met de 
wagen in de stad worden vermeden. 

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 40, §2 van het decreet lokaal bestuur

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daarvoor alge-
mene regels vaststellen.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
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Inkomst

Correct MJP nummer zal aangevraagd worden bij afsluiten eerste overeenkomst

Geen uitgave, de aankoop wordt gedaan door het bedrijf zelf

Onderdeel van ORBA PA5253

Advies
Financieel advies - Ontvangsten
Gunstig advies

Besluit

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het principe voor het plaatsen van (overdekte) stallingen 
op openbaar domein door derden (bv.bedrijven) goed.

Artikel 2
De gemeenteraad keurt de standaardovereenkomst en het bijhorende reglement in 
bijlage van dit besluit goed. 

Bijlagen
1. Reglement voor het gebruik van fietstrommels bedrijven 25.11.2020.pdf
2. OVEREENKOMST stallingen op openbaar domein door derden.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de gemeenteraad 

voorzitter
Guido Fissette

algemeen directeur
Koen Deconinck



 

Reglement voor het gebruik van fietstrommels en 

fietsenstallingen op het openbaar domein door bedrijven 
 

1. Definities 
 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis. 

Fietstrommel: 
Een fietstrommel is een losstaande, overdekte, compacte, afsluitbare bergplaats voor fietsen. In een 
fietstrommel is meestal ruimte voor maximum vijf fietsen. Indien er  aanbindsystemen voorzien 
worden, dienen deze onderdeel uit te maken van een horizontale, stalen draagstructuur, om onnodige 
verankerpunten in de ondergrond te maken. Een fietstrommel wordt voortaan ‘stalling’ genoemd. 
 
Fietsenstalling:  
Een fietsenstalling is een overdekte,  afsluitbare bergplaats voor fietsen, met een centrale 
toegangsdeur. Een fietsenstalling  is modulair. Er is ruimte voor minstens 10 fietsen, of het equivalent 
ervan indien er ook buitenmaatse fietsen, tweewielige bromfietsen en/of voortbewegingstoestellen 
gestald worden. Indien er  aanbindsystemen voorzien worden, dienen deze onderdeel uit te maken 
van een horizontale, stalen draagstructuur, om onnodige verankerpunten in de ondergrond te maken.  
Een fietsenstalling wordt voortaan ‘stalling’ genoemd. 
 
Fiets: 
- Rijwiel: elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of 
van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een 
fiets, een driewieler of een vierwieler. 
De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 
kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het 
voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, 
brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel. 
- Gemotoriseerd rijwiel: elk twee- , drie- of vierwielig voertuig met pedalen, uitgerust met een 
hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken 
bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de rijwielen bedoeld in artikel 
2.15.1, tweede lid, van de Wegcode (K.B. 1 dec. 1975).  
De cilinderinhoud van een motor met inwendige verbranding bedraagt ten hoogste 50 cm³ en het 
netto-maximumvermogen 1 kW. Voor een elektrische motor bedraagt het nominaal continu 
maximumvermogen ten hoogste 1 kW. 
-Speed Pedelec: elk tweewielig voertuig met pedalen, met uitsluiting van de gemotoriseerde rijwielen, 
met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt 
onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 45 km per uur, en met de volgende kenmerken: 

• een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 
hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of 
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• een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische 
motor betreft. 
 

Voortbewegingstoestel: 
• 1° ofwel een "niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel", dit wil zeggen elk voertuig dat niet 

beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel 
van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust. 

• 2° ofwel een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk motorvoertuig met 
één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller 
kan rijden dan 25 km per uur, onder meer: 

• a) elektrische rolstoelen; 
b) elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit; 
c) gemotoriseerde autopeds; 
d) zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen. 
 

Bromfiets: 
- ofwel een “bromfiets klasse A”, dit wil zeggen elk tweewielig voertuig uitgerust met een motor met 
inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm³ bedraagt met een netto-
maximumvermogen van ten hoogste 4 kW, of met een elektrische motor met een nominaal continu 
maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en met een door de constructie bepaalde 
maximumsnelheid van 25 km per uur, met uitsluiting van de gemotoriseerde 
voortbewegingstoestellen; 
2) ofwel een “bromfiets klasse B”, dit wil zeggen elk tweewielig voertuig, met uitsluiting van de 
bromfietsen klasse A en van de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen, met een door de 
constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur en met de volgende 
kenmerken: 

• een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm³ met een netto-maximumvermogen van ten 
hoogste 4 kW indien het een motor met inwendige verbranding betreft, of 

• een nominaal continu maximumvermogen van ten hoogste 4 kW indien het een elektrische 
motor betreft; 

 
Bedrijf: 
De onderneming of organisatie die een gebruiksovereenkomst afsluit met de Stad Hasselt.   
 
Gebruiksovereenkomst: 
Overeenkomst  tussen de Stad Hasselt en het bedrijf op basis waarvan het bedrijf  op het openbaar 
domein een stalling mag plaatsen. 
 
Vervaldag: datum van eindigen van de gebruiksovereenkomst.  

 

2. Toepassingsgebied en doelgroep 

Dit reglement is van toepassing op het volledige grondgebied van de stad Hasselt. Elk bedrijf met een 

vestiging in Hasselt kan een aanvraag doen voor de plaatsing van een stalling op het openbaar domein. 

 

3. Aanvraagprocedure  

De aanvraag dient te gebeuren bij de dienst mobiliteit. 
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Om in aanmerking te komen voor de plaatsing van een stalling op het openbaar domein dient het 

bedrijf in de aanvraag: 

o aan te tonen dat het geen mogelijkheid heeft tot het voorzien van stallingen op eigen terrein 

wegens gesloten bebouwing en geen (toegang tot een) garage aan de hand van onder meer 

een grondplan van het perceel met aanduiding van de toegangen tot het gebouw en de 

aansluiting naar de openbare weg 

o een overzicht te leveren van de (huidige en toekomstige) vervoerswijzen van de werknemers 

en zaakvoerder(s) en aan te geven welke (huidige en toekomstige) parkeerdruk hiermee 

gepaard gaat 

o zich ertoe te verbinden geen nieuwe bedrijfsparkeervergunningen aan te vragen tijdens de 

duur van de overeenkomst en de lopende bedrijfsparkeervergunningen  op te zeggen zodat 

de opzeg lopende is op het moment van de ingang van de gebruiksovereenkomst 

o zich ertoe te verbinden dat er om redenen van uniformiteit enkel overeenkomstig het door 

de stad voorgelegde bestek aankopen zullen gebeuren bij een leverancier. Dit bestek bevat 

de voorwaarden waaraan de stalling dient te voldoen opdat zij conform zou zijn met de 

stalling die de stad in eigen beheer plaatst op het openbaar domein. 

Om in aanmerking te komen voor de plaatsing van een fietsenstalling op het openbaar domein, dient 

het bedrijf naast de hierboven vermelde voorwaarden bijkomend aan te tonen aan de hand van het 

overzicht van de vervoerswijzen dat de afmetingen van een fietstrommel niet volstaan om de fietsen 

te stallen. 

Het bedrijf vermeldt in de aanvraag het gewenste type van stalling, de gewenste locatie en het 

gewenste ruimtebeslag. Het totale ruimtebeslag bedraagt nooit meer dan 40 m², tenzij hiervan wordt 

afgeweken in de gebruiksovereenkomst.   

 

4. Beslissing college van burgemeester en schepenen 
De aanvragen worden behandeld in chronologische volgorde (op datum en desnoods op tijdstip). 

Het college  van burgemeester en schepenen zal de aanvraag goedkeuren of weigeren rekening 

houdend met de concrete omstandigheden (verkeersveiligheid, mogelijke hinder, vrijwaren 

parking,…). Desgevallend wordt er aan het bedrijf een alternatieve locatie voorgesteld.   

Het bedrijf staat vervolgens zelf op eigen kosten in voor de bestelling, betaling en plaatsing van de 

goedgekeurde stalling op de goedgekeurde locatie. 

Indien het college van burgemeester en schepenen goedkeurt dat het bedrijf een fietsenstalling op het 

openbaar domein mag plaatsen, zal hiervoor een afzonderlijke overeenkomst, verschillend van de 

standaard gebruiksovereenkomst, met desgevallend aangepaste voorwaarden (tarieven, termijnen,...) 

opgemaakt worden. 
 

5. Duur van de gebruiksovereenkomst  
Er wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten voor een bepaalde duur. Na het verstrijken van de 

bepaalde duur, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor telkens een periode van één jaar. 

Indien het bedrijf of de Stad Hasselt de overeenkomst wenst op te zeggen, dient dit te gebeuren 

minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag. Dit kan via een aangetekende brief of via afgifte van 

een opzegbrief tegen ontvangstbewijs. 
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6. Gebruiksvergoeding 
Het tarief voor de gebruiksvergoeding voor de inname door middel van fietstrommels wordt 

vastgelegd in de gebruiksovereenkomst. Deze wordt berekend op basis van de vierkante meters 

inname en bedraagt €25/m² per jaar. Het minimumbedrag per jaar is steeds €250, ongeacht de 

ingenomen ruimte. Beide tarieven zijn gebaseerd op de gezondheidsindex van oktober 2020. Bij 

opmaak van de gebruiksovereenkomst zal de eerste gebruiksvergoeding aangepast worden rekening 

houdende met de meest recente gezondheidsindex.  

De gebruiksvergoeding zal daarna jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van de gezondheidsindex. 

De ingenomen ruimte wordt als volgt berekend:  

- Een fietstrommel neemt 2 x 2,5m in oftewel een halve parkeerplaats, de overige ruimte op die 

parkeerplaats is nodig voor het in- en uithalen (= opstelruimte) van de fiets en kan niet voor andere 

doeleinden gebruikt worden. Staat de fietstrommel op een andere plaats dan een parkeerplaats, dient 

dezelfde berekening gemaakt te worden. 

- Is de stalling groter, zal er steeds 2m x 2,5m (= 5m²) opstelruimte gerekend worden buiten de 

buitenafmetingen van de stalling. 

Het bedrijf ontvangt jaarlijks een factuur van de stad Hasselt.  

 

7. Gebruik 
De stalling mag enkel gebruikt worden voor het stallen van fietsen. Het is uitdrukkelijk verboden deze 

te gebruiken als extra bergruimte.  

Het is ten strengste verboden licht ontvlambare en/of gevaarlijke stoffen te bewaren in de stalling.  

De stalling is voorzien van een slot en moet te allen tijde afgesloten zijn. Bij verlies of diefstal van de 

sleutel of beschadiging van het slot van de stalling wordt het slot vervangen door het bedrijf. Het bedrijf 

zal zelf voor de kosten opdraaien. 

Het is verboden bijkomende uitrusting of afsluiting aan te brengen aan de binnen- of buitenkant van 

de stalling. Een bedrijfslogo op de stalling aanbrengen kan enkel mits de afmetingen ervan niet meer 

bedragen dan een A4-formaat. Het logo mag niet het uitzicht hebben van een reclameboodschap. 

De fietsparkeerplaatsen in de stalling mogen enkel gebruikt worden door de werknemers en 

zaakvoerder(s) van het bedrijf dat een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten met de Stad Hasselt. 

Het bedrijf verbindt er zich toe de stalling tijdelijk te verwijderen voor de welbepaalde periode die door 

de stad Hasselt  gevraagd wordt. Dit kan het geval zijn voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden 

aan het openbaar domein. De stad Hasselt verbindt er zich toe, voor zover mogelijk,  het verzoek tot 

verwijdering ten minste 14 kalenderdagen op voorhand aan het bedrijf te melden via brief. Het bedrijf 

verbindt zich er toe om de stad Hasselt toegang te verschaffen tot de stalling wanneer dit gewenst is.  

De stad Hasselt  kan te allen tijde de verplaatsing van de stallingen vragen , indien de oorspronkelijke 

locatie een andere bestemming krijgt. De stad Hasselt verbindt er zich toe het verzoek tot verplaatsing 

ten minste 14 kalenderdagen op voorhand aan het bedrijf te melden via brief. 

Het bedrijf kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding voor de onderbreking in de 

gebruiksperiode indien deze de termijn van 31 kalenderdagen niet overschrijdt. 
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 8. Onderhoud en aansprakelijkheid  
De stad Hasselt staat in voor het onderhoud van de omgeving van de stalling (bestrating en 

groenvoorziening).  

Het bedrijf staat in voor het onderhoud van de binnen- en buitenkant van de stalling (deurscharnieren 

of -pompen en de sloten). Het bedrijf houdt de stalling als een goede huisvader/-moeder in een goede 

staat. Het bedrijf gaat desgevallend over tot de nodige herstellingen. Het bedrijf is aansprakelijk voor 

alle eventuele schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt tijdens en als gevolg van 

het gebruik van de stalling. Indien het bedrijf zich niet aan deze voorwaarden houdt, behoudt de Stad 

Hasselt het recht over te gaan op de sanctie-procedure, zoals beschreven in punt 10. 

 

9. Einde gebruik  
Bij het einde van de gebruiksovereenkomst, dient het bedrijf de stalling te verwijderen. Het openbaar 

domein dient tevens terug in de oorspronkelijke staat hersteld te worden.  

 

Indien er bij het einde van de gebruiksovereenkomst beschadigingen aan het openbaar domein 

worden vastgesteld die door het bedrijf niet gemeld werden aan de stad Hasselt bij aanvang van de 

gebruiksovereenkomst, dient het bedrijf het nodige te doen om deze schade te herstellen en/of te 

vergoeden. 

 

Indien het bedrijf, ondanks aanmaning, nalaat de stalling tijdig te verwijderen en/of het openbaar 

domein in haar oorspronkelijke staat te herstellen, zal de stad dit zelf doen. De kosten voor het 

verwijderen en/of herstellen worden dan teruggevorderd van het bedrijf. 

 

10. Sanctie bij overtreding 

De gebruiksovereenkomst kan door de stad Hasselt ontbonden worden bij niet-naleving van de 

gebruiksovereenkomst en/of het reglement, indien het bedrijf na hiertoe aangetekend in gebreke te 

zijn gesteld, niet de gevraagde acties onderneemt binnen de 14 kalenderdagen na de ingebrekestelling. 

Indien het bedrijf zelf geen actie heeft ondernomen om het nodige te doen (achterstallige 
onderhoudskosten, schulden of schade herstellen) binnen de afgesproken termijn,  neemt de Stad 
Hasselt de nodige acties en vordert het de gemaakte kosten terug bij het bedrijf. 
 
Het gebruik van de stalling eindigt dan binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing tot 
ontbinding van de overeenkomst. De ontvangst wordt geacht gebeurd te zijn binnen de vijf 
kalenderdagen na datum van de poststempel. De bepalingen van punt 9. Einde gebruik zijn dan van 
toepassing  
 
Aangezien de reeds betaalde gebruiksvergoeding ondeelbaar is, is er geen teruggave van de 
vergoeding of een deel ervan mogelijk, ook niet indien het gebruik pas begonnen zou zijn.  
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OVEREENKOMST PLAATSING STALLINGEN OP HET OPENBAAR DOMEIN DOOR DERDEN 

 

Tussen de ondergetekenden: 

1. De stad Hasselt, met administratieve zetel te 3500 Hasselt, Limburgplein 1, 

hier vertegenwoordigd door de gemeenteraad, voor wie optreden, de heer 

Steven Vandeput, burgemeester namens de voorzitter van de gemeenteraad 

volgens de opdracht dd. 26.02.2019 cfr. Art. 281 Decreet Lokaal Bestuur en 

de heer Koen Deconinck, algemeen directeur 

Hierna genoemd ‘Stad Hasselt’ 

en 

2. (bedrijfsnaam), met zetel te …….., ondernemingsnummer 

………………vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door 

 

 …………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hierna genoemd ‘het bedrijf’;  

 

Wordt het volgende overeengekomen: 

 

 

Artikel 1:  

De Stad Hasselt geeft vanaf   …./…../20…. aan het bedrijf de toestemming tot 

plaatsing en ingebruikname van de stalling(en) gelegen te …………volgens 

bijgevoegd plan. 

 

Artikel 2: 

De jaarlijkse gebruiksvergoeding is vastgesteld op € ……. Deze vergoeding is door 

het bedrijf te betalen via overschrijving volgens de modaliteiten die vermeld staan op 

de factuur die de Stad Hasselt bezorgt. De gebruiksvergoeding is ondeelbaar. 

 

De gebruiksvergoeding zal jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van de 

volgende formule: 

(basistarief x nieuwe index) / basisindex 

 

Basisindex = de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de sluiting van de 

gebruiksovereenkomst 

Nieuwe index = de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de verjaardag 

van de inwerkingtreding van de overeenkomst 
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Artikel 3: 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van  x jaar en wordt stilzwijgend 

verlengd voor telkens 1 jaar. Indien het bedrijf of de Stad Hasselt de overeenkomst 

wenst op te zeggen, dient dit te gebeuren minstens 3 maanden voor de jaarlijkse 

vervaldag. Dit kan via een aangetekende brief of via afgifte van een opzegbrief tegen 

ontvangstbewijs.  gebruiksovereenkomst.  

 

Artikel 4: 

Het bedrijf verklaart kennis genomen te hebben van het ‘Reglement voor het gebruik 

van fietstrommels en fietsenstallingen op het openbaar domein door bedrijven’ dat 

hier als bijlage wordt toegevoegd en integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst. 

Het bedrijf verbindt zich ertoe alle bepalingen van het reglement na te leven.  

 

 

Bijlagen 

 

1. Plan 

2. Reglement voor het gebruik van fietstrommels en fietsenstallingen op het openbaar 

domein 

 

 

Aldus opgemaakt te Hasselt op …./…../20… in twee exemplaren, waarvan elke partij 

verklaart een exemplaar ontvangen te hebben. 

 

 

 

Het bedrijf,        Stad Hasselt, 

 

 

 

(bedrijfsnaam +  

voornaam en naam vertegenwoordiger)  

         Koen Deconinck  

         Algemeen Directeur

  

 

 

 

    

         Steven Vandeput 

         Burgemeester 
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