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PROJECT:  Vernieuwing fietsenpark  
 
Naam aanvrager: Erlingen Tom                                     Datum aanvraag:               06/09/2021                                           

Telefoon aanvrager: 011 350 159                                             

Mailadres aanvrager: tom.erlingen@sintgerardus.be  

Project van:     X□ Dienstencentrum                □  BuBaO                □ BuSO  
                               Dienst/afdeling: afdeling jongeren 

Naam verantwoordelijke beleidsteam: Dirk Van Vucht

 

Algemene omschrijving 
 
Graag zouden we voor de gehele voorziening ons fietsenpark vernieuwen. We hebben de afgelopen 

jaren enorm veel plezier gehad aan onze fietsen maar deze zijn nu aan vernieuwing toe. Dit gaat over 

5 elektrische rolstoeltransporters (veloplus), 1 elektrische kuipfiets (O’pair) en 1 elektrische duofiets. 

We gaan met een groep vrijwilligers wekelijks fietsen met onze volwassen zorggebruikers. Ook gaan 

we jaarlijks op Fietsvakantie. Naast deze structurele activiteiten worden de fietsen intensief gebruikt 

binnen de andere afdelingen van Sint-Gerardus. Deze buitenactiviteit is een positieve meerwaarde op 

‘de kwaliteit van leven’ van onze zorggebruikers.  

 
Doel 
 
Het doel is om onze zorggebruikers een leuke en sportieve dagbesteding aan te bieden.  
 
De veloplus: 

 Comfortabele zithouding (de zorggebruiker zit in eigen rolwagen) 

 Deze fietsen worden het meeste gebruikt voor onze doelgroep 

 Trapondersteuning mogelijk (Smart E-bike) 

 Perfect zicht op en aandacht voor de bijzitter 

 Voor zorggebruikers die niet zelfstandig kunnen fietsen 
 
De O’pairfiets: 

 Comfortabele zithouding (de zorggebruiker kan zelfstandig rechtop zitten) 

 Trapondersteuning mogelijk (Smart E-bike) 

 Perfect zicht op en aandacht voor de bijzitter 

 Voor zorggebruikers die niet zelfstandig kunnen fietsen 
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De duofiets heeft vele voordelen: 
• Comfortabele zithouding 
• Eenvoudig te besturen (1 persoon stuurt, beide kunnen trappen) 
• Trapondersteuning mogelijk (Smart E-bike) 
• Perfect zicht op en aandacht voor de bijzitter 
• Verstelbare zittingen met rugleuning 

 

 
Aantal 
 
5 rolstoeltransporters, 1 elektrische kuipfiets en 1 elektrische duofiets. 
Een gedeeltelijke sponsoring van één van onderstaande fietsen is uiteraard ook mogelijk. 
 
Veloplus: 
 
Kostprijs incl. BTW na korting: 8.165,32 € / stuk  
 

 
 
O’pair: 
 
Kostprijs incl. BTW na korting: 7.994,35 € 
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Duofiets: 
 
Kostprijs incl. BTW (prijsofferte in bijlage) 
 
https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen/fun2go  
 

 Productwaarde (basismodel) : 4.260 € 

 Totale bestelwaarde incl. BTW  : 5.154,6 € 

 
TOTALE KOSTPRIJS incl. BTW voor het volledige project (7 fietsen): 53.975,55 € 
 
 
 

 

Datum advies aan dienst aanpassingen & hulpmiddelen:   september 2021 

Handtekening verantwoordelijke: Dirk Van Vucht 

 

 Goedgekeurd op beleidsteam meerderjarigen:   13/09/2021 

 

 

Gegevens Sponsor: 

 

https://www.vanraam.com/nl-nl/onze-fietsen/duofietsen/fun2go

