Vlaamse Wielrijdersbond vzw
Bosstraat 101
9255 Buggenhout

Overeenkomst VWB Bicycle Friendly
Naam v/d zaak:………………………………………………………………………...............
Naam zaakvoerder:…………………………………………………………………….............
Adres:……………………………………………………………………………………..…....
Postcode/gemeente:…………………………………………………………………………...
Tel:……………………………………………………………………………………..….........
E-mail:……………………………………………………………………………………..…...
Website:……………………………………………………………………………………..….
Vraagt om in aanmerking te komen als VWB Fietscafé en verbindt zich tot het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Fietsers hoffelijk te ontvangen en eventueel VWB-magazines (gratis) ter beschikking van de klanten te stellen
Mogelijkheid te bieden om fietsen veilig te stallen (minimum 10)
Minimale EHBO uitrusting voorradig te hebben
Over beperkte ruimte te beschikken tot opfrissen en mogelijkheid te bieden tot opladen van elektrische fietsen (stopcon
tacten)
Beperkte fietsreparatieset, inclusief fietspomp, ter beschikking te hebben
Informatie te geven omtrent nabijgelegen fietsroutes en fietsreparatiepunten
Niet verbiedt om, mits het nemen van minstens 1 consumptie per fietser, eigen voedsel te nuttigen

Vraagt om in aanmerking te komen als VWB Brasserie/taverne en verbindt zich tot het volgende:
•

IDEM FIETSCAFÉ MET UITZONDERING OP HET VOLGENDE:

•

De uitbater mag beslissen om (tijdens bepaalde uren of altijd) het nuttigen van een eigen lunch te verbieden,
zolang er in ruil een VWB / fietskorting op de menu wordt aangeboden aan de fietsers.

Vraagt om in aanmerking te komen als VWB B&B/hotel en verbindt zich tot de volgende bijkomende voorwaarden:
•
•
•
•
•

De uitbater moet (met het gezin) lid zijn van de Vlaamse Wielrijdersbond
Er moet mogelijkheid zijn om de fiets te reinigen
Er moet mogelijkheid zijn om een elektrische fiets gratis op te laden
Er moet mogelijkheid zijn om de fiets te stallen
De uitbater moet binnen bepaalde perken en tegen betaling bereid zijn tot bagagevervoer

In ruil zal de VWB naam, adres + beknopte beschrijving van het betrokken fietscafé publiceren in het magazine ‘Vlaamse Wielrijder &
Biker’ en op haar website (www.vwb.be) - en dit zolang de actie loopt en zolang blijkt dat aan alle gestelde voorwaarden voldaan is gebleven. Voorzie bij uw aanvraag een beknopte beschrijving van uw etablissement.
Kostprijs: 30 € (magazine + website) per jaar. Vooraf te betalen op rekeningnummer VWB:
BE84 7370 1882 9359 met vermelding van de naam van uw etablissement en “fietsvriendelijk”
Naam, hoedanigheid en handtekening

Datum

Formulier mailen naar: koen@vwb.be

Wenst u aanvullend iets opvallender te adverteren? Vraag dan over ons “In de kijker” aanbod.

