Spelregels leenrolstoelen fietsenstalling Smedestraat

In het kader van het Jaar van de Toegankelijkheid in Haarlem wordt er een pilot met leenrolstoelen
uitgevoerd naar voorbeeld van IKEA. De proef gebeurt in fietsenstalling Smedestraat, in het centrum
van Haarlem. Deze stalling is centraal gelegen, gelijkvloers en toegankelijk voor scootmobiels. De
pilot duurt van 1 mei tot 31 december 2018. Het Hulpmiddelencentrum stelt drie leenrolstoelen ter
beschikking van het merk Roxx. Dat zijn stevige rolstoelen met massieve banden en biermo(a)nhaken
zodat ze makkelijk zijn vast te zetten. Hieronder staan de spelregels voor het gebruik die de
gemeente (initiatiefnemer pilot), Spaarnelanden (beheerder en contractverantwoordelijke) en
Paswerk (ingehuurd door Spaarnelanden) gezamenlijk hebben opgesteld.
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Er kunnen maximaal drie rolstoelen uitgeleend worden.
De rolstoelen zijn alleen te leen voor mensen met een scootmobiel of een ander hulpmiddel.
De rolstoelen kunnen kosteloos geleend worden.
Gebruikers dienen hun scootmobiel of ander hulpmiddel achter te laten. De achtergelaten
scootmobiel of ander hulpmiddel dient als borg.
Sloten zijn beschikbaar bij de medewerkers van Paswerk.
Elektriciteit voor opladen van een scootmobiel is niet beschikbaar.
Gebruikers mogen de rolstoelen alleen overdag lenen. ’s Nachts niet. Als de scootmobiel ’s
nachts toch achterblijft, wordt een boete van € 0,70 per nacht in rekening gebracht.
De rolstoelen moeten uiterlijk op het moment van sluiten van de fietsenstalling ingeleverd
zijn. Voor openingstijden: https://www.haarlem.nl/fietsenstallingen/
Er zit geen maximale leenduur op de rolstoelen binnen een dag.
Er zijn drie fietsensloten met sleutelslot beschikbaar om de rolstoelen / scootmobiels vast te
zetten. De afmetingen van de rolstoelen zijn 50 bij 67 cm (lengte maal breedte).
Eén rolstoel kan gereserveerd worden via telefoonnummer 023-5326624.
Deze rolstoel blijft gereserveerd tot een uur na het gereserveerde tijdstip.
Medewerkers van Paswerk houden bij wanneer uitgifte plaatsvindt.
Gebruikers geven medewerkers van Paswerk door als een rolstoel onderhoud nodig heeft.
Gebruikers moeten in principe zelf kunnen overstappen van scootmobiel naar rolstoel. Aan
medewerkers van Paswerk kunnen vragen gesteld worden, maar ze kunnen niet fysiek
helpen / tillen.
Gebruikers van de rolstoelen doen dat volledig voor eigen risico. Schade aan de rolstoel of
lichamelijk letsel komen voor rekening van de gebruiker conform lid 3 van de ‘Algemene
voorwaarden gebruik parkeergarages gemeente Haarlem d.d. juni 2005’. Dat lid luidt:
Aansprakelijkheid

De tussen partijen tot stand gekomen parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. De gemeente aanvaardt dan
ook geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de parkeerder of
andere inzittende van het motorvoertuig. De gemeente aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke
schade dan ook aan de eigendommen van de parkeerder of andere inzittende van het voertuig, alsmede terzake
lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik
van de parkeergarage, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege grove nalatigheid van de gemeente
en/of het personeel van de parkeergarages en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze algemene
voorwaarden wordt uitgesloten.
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De gemeente, Spaarnelanden of Paswerk zijn eveneens niet aansprakelijk voor vermissing
van of schade aan scootmobiels of andere hulpmiddelen die tijdens het lenen van de
rolstoelen geplaatst worden in de stalling.
De gebruiker van de rolstoelen is verplicht voor vertrek uit de stalling de ‘spelregels
leenrolstoelen’ te ondertekenen en in te leveren bij een medewerker van stalling.

