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TOELICHTING FIETSBIEB® 

 

1. Wat is een Fietsbieb®?  

 Zoals het woord zelf omschrijft: een ‘bibliotheek’ / ontleenruimte met fietsen  

 Met kwalitatieve tweedehandsfietsen voor ongeveer 2- tot 12-jarigen (van loopfiets tot bijna 

volwassen fiets)  

 Iedereen kan een kinderfiets ontlenen, gebruiken en inwisselen voor een ander / groter 

exemplaar  

 Lidgeld: € 20,00 per fiets /jaar + € 20,00 waarborg per fiets  

 Een Fietsbieb® wordt door vrijwilligers gerund  

 

Tijdens dat jaar mag je als ‘Fietsbieber’ die fiets bovendien inruilen voor een groter exemplaar of 

voor een ander model uit het aanbod. Wil je meerdere fietsjes gebruiken, dan kan dat: je betaalt per 

fiets het fietsgeld en de waarborg. Wie een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb® schenkt, 

krijgt 1 jaar fietsgeld in ruil.  

De waarborg krijg je terugbetaald wanneer je de fiets terug inlevert en daarbij aan een aantal 

evidente voorwaarden voldoet.  

De fiets staat tiptop in orde als je die begint te gebruiken! Tijdens het gebruik sta je uiteraard zelf in 

voor het onderhoud en eventuele herstellingen.  

 

 2. Doelstellingen  

Een kind ontgroeit zijn / haar fietsje bijzonder snel (het is zeer onveilig om een onaangepaste fiets te 

gebruiken) en de (commerciële) druk om regelmatig met een andere tweewieler uit te pakken neemt 

sneller toe dan de portemonnee kan volgen. Daarom wil de Fietsbieb® een budgetvriendelijk alterna-

tief aanbieden. Tweedehands, maar tiptop in orde.  

Alle doelstellingen op een rij:  

 Ecologisch:  

o  Het fietsen promoten bij kinderen en families  

o   Consuminderen: ‘delen’ in plaats van ‘hebben’ wordt gepromoot  

o   Circulaire economie: herbruikbaarheid van de fiets wordt gemaximaliseerd  
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 Sociaal:  

 o  Kinderfietsen op een budgetvriendelijke manier ter beschikking stellen  

 o  Waar mogelijk via sociale economie fietsen herstellen / verzamelen  

 o  Met activiteiten mensen samenbrengen  

 

3. De Fietsbieb® in Vlaanderen  

De bedoeling is om op zo veel mogelijk plaatsen een Fietsbieb® te hebben, zodat zoveel mogelijk 

mensen dit deelsysteem kunnen gebruiken. Elke Fietsbieb® heeft zijn eigenheid, eigen partners, 

rekening houdend met het globale kader, en in samenspraak met Beweging.net regionaal. We 

streven ernaar dat de verschillende werkingen elkaar versterken.  

 

4. De elementaire spelregels van een Fietsbieb® 

Wil je een Fietsbieb® opstarten in je gemeente?  Dan vragen we je akkoord te gaan met volgende 

principes. Het zijn de basiskenmerken om het ‘merk’ Fietsbieb® te gebruiken. Als je volgens deze 

principes werkt, mag je de naam ‘Fietsbieb®’ gebruiken en krijg je ondersteuning vanuit onze regio 

Beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde.  

 Kinderfietsdelen: kwaliteitsvolle tweedehands fietsen ter beschikking stellen aan kinderen 

(van 2 tot ongeveer 12 jaar, van loopfiets tot bijna volwassenenfiets). De Fietsbieb® kan niet 

ingaan op vragen voor fietsen voor volwassenen.  

 De Fietsbieb® staat open voor iedereen. Voor 20 euro fietsgeld per jaar en een waarborgsom 

van 20 euro per fiets, kan een kinderfiets gebruikt worden en kan deze gedurende het jaar 

ingewisseld worden voor een ander (groter) exemplaar.  

 Wie een eigen kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb® schenkt, krijgt een jaar fietsgeld in 

ruil (goede staat wordt bepaald aan de hand van een standaard checklist).  

 De kinderfietsen worden via sociale tewerkstelling of door eigen vrijwilligers wettelijk in orde 

gesteld vooraleer ze kunnen ontleend worden.  

 Een lokaal uitleenpunt van de Fietsbieb® wordt gerund door vrijwilligers.  

 De Fietsbieb® draagt de naam ‘Fietsbieb®’, gevolgd door de naam van je (deel)gemeente.  

 De Fietsbieb® gebruikt het logo zoals de huisstijl het voorschrijft.  

 

5. De basisvoorwaarden voor de opstart van een Fietsbieb®  

5.1. Vrijwilligers  

Vrijwilligers zijn de trekkers van de Fietsbieb®.  

  


