OVEREENKOMST MOBILITY WEEK

Tussen de ondergetekenden :
De vennootschap Y , waarvan de sociale zetel gevestigd te …………
Hierna « Y » ; vertegenwoordigt door
En
De naamloze vennootschap JCDecaux Street Furniture Belgium, waarvan de sociale zetel gevestigd
is te Groendreef 50 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Jérôme BLANCHEVOYE
Hierna « JCDecaux ».

Hoofdstuk I : Algemene bepalingen :
Afdeling 1 : Voorwerp van de overeenkomst :
Artikel 1. « Villo! » is een door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorgestelde openbare dienst,
die toegewezen werd aan de vennootschap JCDecaux teneinde te voorzien in het gebruik van
openbare fietsen.
Art. 2. Huidige overeenkomst heeft tot voorwerp het ter beschikking stellen van ……….. [aantal]
abonnement overeenkomsten voor haar personeel gedurende de ‘Week van de Mobiliteit’ (van ….
september tot ….. september 2017).
Art. 3. Elke kaart geeft haar houder de toegang tot het « Villo!»-systeem, overeenkomstig de
bepalingen en voorwaarden van de “Algemene Voorwaarden voor Toegang en Gebruik van de
“Villo!”-service” (A.V.T.G.) beschikbaar op de internetsite www.villo.be, en tot de
fietsverhuurstations voorzien van een ontvangstzuil.
Art. 4. De abonnementskaarten zullen beschikbaar zijn op ………………… op de zetel van de
vennootschap JCDecaux Street Furniture Belgium, Groendreef 50 te 1000 Brussel en moeten terug
gestuurd zijn naar hetzelfde adres ten laatste voor het einde van September
Afdeling 2 : Duur van de overeenkomst :
Art. 5. Huidige overeenkomst is aangegaan voor een bepaalde duur. Deze begint te lopen vanaf ….
september en neemt van rechtswege een einde op …….. september 2017.

Hoofdstuk II : Uitvoeringsbepalingen :
Afdeling 1 : Verplichtingen van JCDecaux :
Art. 6. JCDecaux verbind zich ertoe ……….. [nummer] « Villo! »-abonnementskaarten voor
personeelsleden ter beschikking te stellen van Y.
1

Afdeling 2 : Verplichtingen Y :
Art. 7. Y verbind zich ertoe dat elke gebruiker:
- zijn/haar « Villo! »-kaart en fiets, hierna « Villo! », gebruikt zoals het een goede huisvader
betaamt ;
- zijn/haar « Villo! » in een fietsenstation achterlaat;
- zich ervan weerhoudt de ter beschikking gestelde « Villo! »-kaarten onder te verhuren of uit te
lenen;
- titularis is van een verzekeringspolis « burgerlijke aansprakelijkheid » ;
- zich in staat bevindt een « Villo! » te besturen ;
- , voorafgaandelijk aan het effectieve gebruik van een losgemaakte « villo », de meest voorname
zichtbare werkingsonderdelen aan een elementair nazicht onderwerpt, meer bepaald :
1. de goede bevestiging van het zadel, de trappers en het mandje ;
2. de goede werking van de bel, de remmen en de verlichting ;
3. de algemene goede staat van het fietskader en de wielen.
Art. 8. Elke niet-teruggestelde « Villo! » zal gefactureerd worden aan Y ten beloop van 150€.
Elke niet-teruggestuurde « Villo! » kaart zal gefactureerd worden aan Y ten beloop van 5€.
Art. 9. Elk verkeerdelijk gebruik van de « Villo!» geeft JCDecaux het recht de betrokken
abonnementskaart buiten gebruik te stellen, teneinde een einde te stellen aan het gebruik van het
systeem zoals omschreven onder artikel 1.

Hoofdstuk III : Slotbepalingen :
Art. 10. Elk geschil voorvloeiend uit het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van huidige
overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse Hoven en Rechtbanken.
Art. 11. Huidige overeenkomst treedt in voege op datum van de ondertekening ervan door beide
partijen.

Opgemaakt te Brussel op ……………................. 2017, in zoveel originele exemplaren als er
partijen zijn, elke partij verklarende het zijne te hebben ontvangen.

Voor JCDecaux Street Furniture Belgium,
Jérôme Blanchevoye

Voor Y,
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