Speciale voorwaarden voor fietsritten op een duofiets van
Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn ten tijde van Corona crisis
Ten tijde van de Corona crisis en onder de geldende maatregelen van de overheid en het RIVM
kunnen onder strikte voorwaarden en bij wijze van uitzondering fietsritten gemaakt worden op
een duofiets van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn (hierna: FMA).
Deze voorwaarden luiden als volgt:
1) Het fietsen op een duofiets van FMA is alleen toegestaan voor mensen die:
- samen een huishouden vormen
- beiden al een goedgekeurde gast en vrijwilliger zijn.
Mensen die familie van elkaar zijn maar niet bij elkaar wonen kunnen onder de gegeven
omstandigheden dus niet samen op een duofiets van FMA de weg op. Ook worden er
momenteel geen intakes gedaan voor nieuwe gasten/vrijwilligers.
2) De duo’s zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken / ontsmetten van de fiets bij zowel
het ophalen als het terugbrengen van de duofiets. FMA stelt hiervoor de reinigingsmiddelen
ter beschikking in de stalling. De volgende onderdelen dienen met name na gebruik grondig
gereinigd te worden:
- Handvatten
- Rug- en armleuningen
- De fietssleutel
- Andere onderdelen waarmee tijdens het fietsen lichaamscontact is geweest.
3) Behalve de gewone verkeersregels dienen fietsers op een duofiets extra rekening te houden
met andere weggebruikers (fietsers, wandelaars) en de anderhalve meter afstand met andere
personen in acht te nemen. Let er wel op dat u zich bij het eventueel uitwijken niet in
gevaarlijke situaties brengt (denkt u aan stoep- dan wel bermranden, ander verkeer).
4) Fietstochten op een duofiets van FMA kunnen alléén gemaakt worden binnen de
gemeentegrenzen van de gemeente Alphen aan den Rijn. In andere gemeentes kunnen de
regels met betrekking tot het gebruik van duofietsen afwijken.
5) Duo’s dienen hun fietstochten zoveel mogelijk te plannen op rustige momenten en gebruik te
maken van doorgaans rustige wegen / routes.
6) Duo’s die onder de hierboven genoemde voorwaarden samen gaan fietsen op een duofiets
van FMA dienen vooraf een verklaring te ondertekenen waar zij aangeven dit op eigen
verantwoordelijkheid te doen. FMA kan niet aansprakelijk gehouden worden voor
gezondheidsklachten die zich voordoen tijdens of na de fietstocht(en).
7) De richtlijnen van het RIVM dienen ten allen tijde te worden opgevolgd, te weten:
- Blijf thuis als u verkoudheids- of andere corona gerelateerde verschijnselen heeft.
- Was zéér regelmatig uw handen, in elk geval kort voor en direct na het fietsen op de
duofiets.
- Hoesten en niezen in de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes; na gebruik thuis weggooien.
- Houdt tenminste anderhalve meter afstand van mensen met wie u niet samenwoont.
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