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Het gebruik van de duofiets is een aanvullende dienst van ZCW, 

aangeboden door leden/vrijwilligers van ZCW en bestemd voor inwoners 

van Wanroij die daar gezien hun beperkingen behoefte aan hebben. 

 

Leden van het ZCW zijn WA verzekerd inclusief rechtsbijstand, via een 

gemeentelijke polis. 
In geval van een ongeluk of calamiteit hoeft niet de eigen verzekering 

aangesproken te worden. 

 

Overige bestuurders en  passagiers maken op eigen risico gebruik van de 

duofiets. Als deelnemer aan het verkeer is dit een belangrijk punt. In 

geval van een ongeluk of calamiteit zult u zich op de eigen verzekering 

moeten beroepen.  

Bent  u nog geen lid van het ZCW meldt u dan aan via  www.zcw.nu  

  

Personen die zich willen aanmelden als vrijwilliger-duofietsbestuurder, 

kunnen zich online aanmelden via duofiets@zcw.nu  of rechtstreeks bij 

een van de commissieleden. Na inschrijving krijgen zij een uitnodiging 

voor een instructie in het omgaan met de duofiets. U gaat met een 

ervaren vrijwilliger als passagier een paar rondjes rijden. Ook kunt u bij 

haar/hem naderhand terecht als u nog vragen heeft. 

 

Alle reserveringen van  de duofiets zijn te zien op de website www.zcw.nu 

Of rechtstreeks via de volgende  link:  

   

 

Het reserveren van de duofiets : 

        

Reserveren kan op de volgende manieren: 

Per e-mail aan: duofiets@zcw.nu 

Per telefoon     : 06-21445294 ook Whatsapp  (Henri Ebben)   

                                

Geef aan         :  Naam, datum en tijd voor het gebruik van de duofiets. 
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Op de dag van gebruik, bij de balie van de receptie in “de 

Lookant” 

 

Vul het registratieformulier gebruik duofiets in 

(formulieren zitten in klapper duofiets ZCW) 

en meldt u met  het ingevulde formulier bij  de verpleging. 

(druk op receptiebel en iemand van de verpleging komt naar u toe) 

 

Het gebruik van de Duofiets is gratis. 

 

De commissie gebruik Duofiets van ZCW streeft er naar om het gebruik 

van de duofiets  voor haar leden verder te promoten, dit alles onder het 

motto  “Voor u en door U !!” 

De duofietscommissie en taakverdeling: Bij vragen of opmerkingen kunt u 

hier terecht. 
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Naam Taak 

Wiel van de Wiel 

tel:  06-10312476 
e-mail :wieltoos@me.com 

 

Instrueren nieuwe vrijwilligers in het 

omgaan met de duofiets (alleen 
vrijwilligers die een instructie hebben 

gehad zijn bevoegd als 
duofietsbestuurder) 

Jan Broekmans 

tel. 0485-478806 
e-mail jbr6@ziggo.nl 

Instructie nieuwe vrijwilligers met 

daarbij het technisch onderhoud en het 
signaleren van problemen.  

contactpersoon naar Thijs Hendriks 

Henri Ebben 

tel. 0621445294 
e-mail 

henriebben@hotmail.com 

Inplannen van reserveringen 

 
 

Elise van Wijk 
tel:0623868842 

e-mail elisevanwijk@home.nl 

 

Contactpersoon van verplegend 
personeel en als commissielid  

aanspreekpunt voor bewoners van de 

“lookant”. Verpleging van “de lookant” 
is bepalend of bewoners kunnen 

deelnemen als duofietspassagier. 

Toos van  de Hulsbeek 
tel: 0610865118 

e-mail : 
vandehulsbeek@home.nl 

Coördinator van de commissie en 
verzorging PR, zoals werving nieuwe 

vrijwilligers 

Tonnie Derks 
tel: 06-28637838 

e-mail: derks48@gmail.com 
 

Aanspreekpunt vanuit bestuur ZCW, 
websitebeheer en inschrijving leden als 

vrijwilliger duofietsbestuurder. 
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