
Samen

op een
fietsen

duofiets!

iedereen 
            doet mee!



Nederland is een fietsland. We leren onze kinderen al op 
jonge leeftijd hoe ze moeten fietsen. Maar fietsen is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. 

Er is een groep inwoners die geen gebruik kan maken van een 
normale fiets. In Laarbeek vinden we het belangrijk dat 
iedereen mee kan doen. Fietsen hoort daar zeker ook bij: 
het verbetert de gezondheid en het welzijn van de inwoners.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toch 
kunnen fietsen, kunt u gebruikmaken van een duofiets. 
Op een duofiets kunnen twee mensen naast elkaar zitten. 
Deze folder geeft u informatie over de duofiets, hoe u de fiets 
kunt reserveren en hoe u de fiets gebruikt.
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Kunt u of kent u iemand die geen gebruik kan maken van een 
‘normale’ fiets of tandem? Bijvoorbeeld omdat u balans-
problemen heeft of omdat u slecht ziet? Dan kunt u 
gebruikmaken van een duofiets. 

U zit op de duofiets met zijn tweeën naast elkaar. 
De bijrijder zit veel steviger dan op een ‘normale’ fiets, 
door onder andere de heupgordel en voetfixatie. De duofiets 
kan niet omvallen. Het is wel belangrijk dat de bestuurder 
genoeg verkeersinzicht heeft, zodat hij of zij de fiets veilig 
kan besturen. 

U kunt de fiets gebruiken om bijvoorbeeld een fietsroute te 
volgen, een boodschap te doen of om iemand te bezoeken. 
U kunt de fiets recreatief gebruiken.

Op de volgende locaties in Laarbeek staat een duofiets. 

U bent niet verplicht om de fiets in uw eigen kern te 
gebruiken. U mag ook gebruikmaken van de fiets in een 
andere kern. 

Op korte termijn komt er ook een fiets beschikbaar in 
Mariahout. Houd de website van Zorg om het dorp in de 
gaten voor de laatste informatie (www.zorgomhetdorp.nl). 

Wanneer kan ik gebruikmaken 
van een duofiets?

Waar staan 
de fietsen?
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Stalling 

Zorgboogcentrum 
De Regt

Logeerhuis 
Plezant

De Pastorie

Kern

Beek en Donk 

Lieshout 

Aarle-Rixtel 

Adres

Otterweg 19 
in Beek en Donk

Franciscushof 17 
in Lieshout

Dorpsstraat 7 
in Aarle-Rixtel



In de tabel hieronder kunt u zien hoe u de fiets per kern 
kunt reserveren. Als u een reservering wilt maken, kan het 
voorkomen dat de fiets al gereserveerd is. U kunt dan een 
fiets huren in één van de andere kernen.

Om de fiets veilig te kunnen verhuren zijn er een aantal 
spelregels.

Het huren van de fiets kost 5 euro per dagdeel. 
Dit bedrag wordt gebruikt om de fiets te kunnen 
onderhouden. 

Bij het ophalen van de fiets worden een aantal dingen, 
samen met u, gecontroleerd:
• De betaling van de huur van de duofiets 
• Het ingevulde reserveringsstrookje 
• Uw legitimatie
• De staat van de fiets 

Als u de fiets de hele dag meeneemt, krijgt u de oplader voor 
de accu van de duofiets mee. Zo kunt u de fiets tussendoor 
opladen. U krijgt ook een fietsslot mee, zodat u de fiets op 
slot kunt zetten als u de fiets ergens stalt.

Controle staat van de fiets
Voordat u de duofiets meeneemt, wordt de fiets samen met 
u gecontroleerd op eventuele schade en gebreken. Ook als u 
de fiets terugbrengt, wordt deze gezamenlijk gecontroleerd. 
De duofiets is verzekerd tegen diefstal, maar u bent verant-
woordelijk voor hoe u met de fiets omgaat en voor eventuele 
schade tijdens de periode dat u de fiets huurt.
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Spelregels
verhuur

Hoe kan ik 
reserveren?
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Reserveren via 

Catering De Regt 
bel 0492 471 219

Logeerhuis Plezant 
bel 0499 427 182 of 06 2081 9768

De Pastorie Aarle-Rixtel
www.pastorie-aarlerixtel.nl
bel 0492 218 218

Kern

Beek en Donk 

Lieshout 

Aarle-Rixtel 



Wilt u zeker weten of u de duofiets kunt gebruiken? 
Hieronder staan de specificaties per fiets.

Specificaties 
per fiets
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Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Lieshout:
Aarle-Rixtel:

Specificaties fiets

Merk en type 

Accuduur/1 of 2 
accu’s beschikbaar

Heupgordel op fiets

Voetfixatie

Draaibare stoel

Van Raam Fun2go
Huka Orthros
Van Raam Fun2go

1 accu
1 accu
1 accu

Ja
Ja
Ja

Ja, voor bijrijder
Ja, voor bijrijder
Ja, voor bijrijder

Nee
Ja, voor bijrijder
Ja 

Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Beek en Donk
Lieshout
Aarle-Rixtel

Specificaties fiets 

Spiegel links

Armleuningen 

Boodschappenmand

Hangslot

Ja
Ja
Ja

Ja, voor bijrijder
Ja voor bijrijder
Ja, voor bijrijder

Ja
Ja
Ja

Ja 
Nee
Ja 
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Duofiets Van Raam Fun2go
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Van Raam Fun2go

Op deze duofiets van Van Raam is er één persoon die stuurt, 
maar kun je beiden trappen. Daarbij zitten jullie op een  
gelijkwaardige positie. De duofiets is volledig op jullie 
voorkeuren af te stemmen en is van zeer hoge kwaliteit. Met 
de Fun2Go is en blijft samen bewegen makkelijk en leuk!

Duofiets Huka Orthros

Huka Orthros, fietsplezier voor twee!

Zelfstandig, stabiel & veilig de weg op met een fiets? 
Vind je het leuk om er samen op uit te gaan, maar overheerst 
de angst om de controle over de fiets te verliezen? Huur dan 
de duofiets Orthros. Deze duofiets maakt het mogelijk om 
mobiel te zijn en fietsplezier te hebben, onbeperkt.



Dit initiatief is een samenwerking van:
LEVgroep, De Pastorie, Logeerhuis Plezant
Zorgboogcentrum de Regt, gemeente Laarbeek. 

Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door:
Dorpsraad Beek en Donk, Dorpsplatform Aarle-Rixtel 
Stichting Steun Welzijnszorg
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