
Reglement voor het gebruik van
de  duofiets van Zorg Collectief
Wanroij .(Versie april 2022-22-4)

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
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)
Bij afwezigheid Henri Ebben reserveren bij Tonnie Derks
tel/app 0628637838

Reserveren kan in dagdelen , zodat  de fiets door meerdere gebruikers  op
een dag gebruikt kan worden

Het gebruik van de Duofiets is gratis.



Belangrijk !!!
De nieuwe fiets kan alleen gebruikt worden als u  hebt deelgenomen aan een
aanvullende gebruiksinstructie door Jan Broekmans of Wiel van de Wiel ,en vooraf is
gereserveerd .

Bij de lookant gearriveerd:
- Druk op de bel bij de informatie balie
- De dienstdoende verpleging komt naar u toe
- U geeft aan dat u de fiets voor welk tijdstip   heeft gereserveerd , en ontvangt de

rugzak met spullen, en 2 sleutels
- Sleutel 1 zit in het voorwiel  ( axaslot )
- Sleutel 2 is van het kabelslot, wat aan  de passagiersstoel en de verwarming zit, haal

de kabel alleen los van de stoel, en niet van de verwarming
- haal de laadkabel  van de accu,en leg de kabel  met  lader (ligt in mandje achterop de

fiets) op de grond bij de radiator , de fiets is nu gebruiksklaar.

Doe de passagier en zelf het veiligheidsvestje aan, veiligheid staat boven alles.
Zet de fiets buiten,en zet  de handrem er op, voordat de passagier instapt
laat nu  de passagier plaatsnemen.
armleuning naar beneden, zorg dat  de passagier goed zit (verzet eventueel
spiegel goed voor jezelf. de stoel) Onder de zitting zit een hendel.
Als de voetplaat van de passagier gebruikt wordt, controleer of de schakelnaaf in stand 2
staat.



Bij terugkomst:

-Zet fiets terug zo dicht mogelijk tegen de muur.
- kabelslot aan armleuning passagier

- leg lader met kabel in het mandje achterop de fiets,
- controleer of laadkabel in 220v  stopcontact zit (lampje lader is aan)

- Zet de accu laadkabel aan de accu
- Zet fiets voorwiel op slot,en  hang de 2 sleutels weer aan  de band aan de schoudertas
- bel de verpleging die de tas komt ophalen

Alle service voor de duofiets wordt verzorgd door medipoint wmo
Nijmegen
Kerkenbos 10-10 6546-BA
tel. 024-3778008
email; nijmegen@medipoint.nl

het gebruikersnummer is : 20885650

mailto:nijmegen@medipoint.nl


Duofiets commissie  taakverdeling: Bij vragen of opmerkingen kunt u  hier
terecht.

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
duofiets bestuurder)

Jan Broekmans
tel. 0485-478806
e-mail jbr6@ziggo.nl
tel.06-10780646

Instrueren nieuwe vrijwilligers in
het  omgaan met de duofiets
(alleen  vrijwilligers die een
instructie hebben  gehad zijn
bevoegd als
duofiets bestuurder)

Henri Ebben
tel. 0621445294
e-mail
henriebben@hotmail.com

Inplannen van reserveringen

Elise van Wijk
tel:0623868842
e-mail elisevanwijk@home.nl

Contactpersoon naar
verplegend  personeel en
aanspreekpunt voor bewoners van
de  “Lookant”. Het oordeel van de
verpleging  is bepalend of bewoners
kunnen  deelnemen als duofiets
passagier.

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

Inplannen van reserveringen (bij
afwezigheid  Henri Ebben)
Technische ondersteuning

mailto:jbr6@ziggo.nl


Schakelnaaf hoofdbestuurder

Met de schakelnaaf kan de hoofdbestuurder de
manier van meefietsen van de bijrijder instellen.
Er zijn drie standen:

1. De pedalen van de bijrijder bewegen mee met de pedalen van de
hoofdbestuurder. De  bijrijder moet meefietsen.

2 . De pedalen van de bijrijder staan stil

de bijrijder kan niet meefietsen.
Let op : Deze stand alleen gebruiken in combinatie met de voetplaat

3. De pedalen van de bijrijder bewegen
onafhankelijk van de pedalen van de bestuurder,de bijrijder mag
meefietsen in eigen tempo,maar kan ook freewheelen.

Stel de schakelnaaf vóór het fietsen in op de gewenste stand.
Wanneer er in een  andere stand gefietst wil worden, eerst de
fiets tot stilstand brengen!, en bij gebruik van de voetplaat van
de passagier altijd de schakelnaaf in stand 2 zetten.!!!

Schakelnaaf passagier:

Hiermee kan het trap tempo van de bijrijder worden ingesteld, stand
1 = snel meetrappen  stand 8  langzaam meetrappen


