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PARKEERVOORWAARDEN &  

PROCEDURE GEBRUIK FIETSTROMMEL 
 

 
 

Betreft: Fietstrommel nr.: ………  
 
  Locatie: ………………………………………………………………………………….. 
 

 
1. Tarief fiets 
 

a.  permanent parkeren (7d/7d – 24u/24u)  
   

€ 5.26 

  
Alle tarieven zijn per maand, incl. btw en te indexeren conform de gebruiksovereenkomst 

parkeerplaats. 

 
2. Waarborgen  
 

Vergoeding: 2 X maandvergoeding 
Badge:  € 25,00 

 
 

3. Toegelaten voertuigen 
 
*Standaard fietsen 

*Geen bakfiets noch tandem! 
 

 

4. Contact bij problemen 

 

Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen   
Dienst Mobiliteit – Buurtparkeren 

03 / 338 21 85  -  03 / 338 21 92 (enkel tijdens kantooruren) 

buurtparkeren@stad.antwerpen.be 
 

 

5. Bijzondere gebruiksvoorwaarden van de trommel 
 

a. In- & uit: De trommel is enkel toegankelijk via de deur aan de voorkant. 
 

b. Badges: Elke gebruiker beschikt over een proximity badge, deze wordt voor de badgelezer op 
de linkse knop gehouden. 
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c. Bediening: De deur kan enkel geactiveerd worden door middel van de badge. 
 

 
d. Gebruik: De badge dient zowel gebruikt te worden voor het stallen als voor het ophalen van de 

fiets . 

  
       

e. Stalling: De fiets stallen is enkel toegelaten in de toegewezen fietstrommel. 
 

 

f. Sticker: Zoals bepaald in de overeenkomst,  zal de gebruiker een niet verwijderbare sticker  / 
label met eigen rijksregister nummer aanbrengen. 

Deze zijn gratis verkrijgbaar bij de stad Antwerpen, zie link hieronder. 
www.antwerpen.be/mobiliteit/fietslabelen 

 
 De labels dienen binnen de 15 dagen na begin datum van de overeenkomst, 

op een goed zichtbare plaats op de fiets gekleefd te worden! 

 
g. Controle: Op regelmatige basis zullen controles op het gebruik uitgevoerd worden. 

Onrechtmatig gebruik van de badges of pogingen daartoe zullen systematisch leiden 
tot sancties. (zie overeenkomst)   

  Fietsen zonder label zullen verwijderd worden. 

 

6. Fietstrommel openen  (zie gebruiksaanwijzing op de fietstrommel) 

 
1. Badge voor de lezer op de linkse knop houden 

Punt 2 + 3 tegelijk 

2. Voetbeugel induwen  
3. Knoppen  omdraaien:  Vierkante knop aan de linkse kant naar links draaien 

Driehoekige knop aan de rechtse kant naar rechts draaien 
4. Deur naar boven duwen 

  

7. Fietstrommel sluiten 

 

1. Deur naar beneden duwen 
Punt 2 + 3 tegelijk 

2. Voetbeugel induwen 
3. Driehoekige knop naar links draaien 

 

 
Onderhavig document is samen met en op datum van de ‘gebruiksovereenkomst parkeerplaats’ opgemaakt en 

maakt er tevens een onlosmakelijk onderdeel van uit.  
 

De gebruiker 

voor akkoord en aanvaarding (naam + handtekening) 
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