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PARKEERREGLEMENT FIETSENPAR-
KING MET TOEGANGSCONTROLEArt 1. Deze parking is niet openbaar. CyCLO vzw, de uitbater van het fi etspunt Brussel-Luxemburg, is aangesteld als dienstver-

lener voor deze fi etsenparking.
Art. 2 CyCLO verleent toegang tot de fi etsenparking aan geregistreerde gebruikers die hun fi ets zeer regelmatig gebruiken. 

Enkel een geregistreerde gebruiker mag de parking betreden om zijn fi ets te parkeren. Hij mag in geen geval toegang ver-

schaffen aan derden.

Art. 3 Men kan zich registreren als gebruiker bij het fi etspunt van Brussel-Luxemburg door een overeenkomst te onderteke-

nen. Indien alle plaatsen volzet zijn, wordt de aanvraag bijgehouden op een wachtlijst. Art. 4 Enkel fi etsen die in het fi etspunt zijn geregistreerd, mogen in deze parking worden geparkeerd. Er wordt slechts 1 fi ets 

geregistreerd per gebruiker. 
Art. 5 CyCLO beheert de toegang zodanig dat  de parking maximaal wordt benut en verleent daartoe toegang aan meer 

gebruikers dan er parkeerplaatsen zijn. De gebruikers hebben dus enkel het recht op toegang tot de parking en niet het recht 

op een vaste parkingsplaats noch een garantie dat er steeds een plaats beschikbaar is.Art. 6 CyCLO kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden, noch voor schade in hoofde van de gebruiker, noch voor 

schade aan derden, ook niet in het geval van fi etsdiefstal.Art. 7 De parking is onbewaakt. De gebruiker is verplicht om het frame van de fi ets te bevestigen aan de parkeerrekken met 

een slot van hoge kwaliteit.

Art. 8 De gebruiker parkeert de fi ets in een fi etsrek. Een geparkeerde fi ets mag de doorgang van de deur naar de verschillende 

rekken niet hinderen.

Art. 9 Het parkeren van een fi ets in de parking voor een aaneensluitende periode van 2 weken of meer is niet toegelaten, 

tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van CyCLO.
Art. 10 Fietsen niet conform aan de voorgaande artikels worden losgeknipt en door het fi etspunt in een apart lokaal geplaatst. 

De fi ets wordt hier 2 maanden bewaard voor afhaling door de gebruiker. De gebruiker betaalt bij afhaling 10€ administra-

tieve kosten, het losgeknipte slot wordt niet vergoed door CyCLO. Indien de fi ets na 2 maanden niet is afgehaald, wordt hij 

geregistreerd als een achtergelaten fi ets. De fi ets kan dan nog gedurende 3 maanden worden afgehaald in het depot voor 

gevonden fi etsen, mits bewijs van eigenaarschap en betaling van 100€ administratieve kosten. Daarna wordt de fi ets eigen-

dom van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 11 In geval van een panne van de elektronische toegangscontrole plant CyCLO zo snel als mogelijk een interventie. CyCLO 

kan geen garantie geven over de maximale duur van een panne. Tijdens een panne kan het gebeuren dat de parking niet 

toegankelijk is of dat er geen controle gebeurt op de toegang.Art. 12 De fi etsenparking is enkel toegankelijk tijdens de openingsuren van het station.
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