Fiets gevonden

Waar vind je ons?

Wa a r g e v o n d e n fi e t s e n a a n g e v e n ?
Zie je een achtergelaten fiets, geef dit aan via


de lokale politie



www.gevondenfietsen.be

www.gevondenfietsen.be

?

Steunpunt Fiets

WAAR?

WIE?

fietsen@provincieantwerpen.be
03 240 66 69

GEVONDENFIETSEN.be
helpt jouw fiets terug te vinden!

De provincie Antwerpen werkt voor www.gevondenfietsen.be
samen met de andere Vlaamse provincies en Bikebank.

Fiets registreren
Waarom preventief registreren?


Bij verlies of diefstal fiets makkelijker terugvinden



Politie kan je sneller identificeren als de
rechtmatige eigenaar



Registereren is gratis

Fiets gestolen
Wat te doen als je fiets gestolen is?


Doe eerst aangifte bij de lokale politie
via www.policeonweb.be.



Kijk op www.gevondenfietsen.be,
hier registreren politie, steden en gemeenten
alle gevonden fietsen.

Fiets ophalen
Waar kan je gevonden fietsen ophalen?


Heb je jouw fiets herkend op
www.gevondenfietsen.be, dan krijgt jouw lokale
overheid daarvan een verwittiging.



Zij nemen rechtstreeks contact met je op en
controleren of je inderdaad de rechtmatige
eigenaar bent van de bedoelde fiets.



Samen bespreek je hoe je jouw fiets kan ophalen.

Hoe registreren?


Ga naar www.gevondenfietsen.be (oranje knop)



Kies een wachtwoord



Geef de kenmerken van je fiets in



Voeg een duidelijke foto toe



Klaar!

TIP



Graveer of label je fiets als preventieve maatregel
in de strijd tegen fietsdiefstallen Je kan je fiets gratis
laten graveren of labelen in je gemeente of een
Bikebank label aankopen.



Parkeer je fiets in een fietsenstalling of op een
veilige en ordelijke plek



Sluit je fiets altijd af met een sterk slot of kabelslot
rond een vaste constructie

TIP



Laat je fiets niet wekenlang alleen

De meeste gemeenten bewaren hun gevonden fietsen
gedurende een wettelijke bewaartermijn van 3
maanden. Laat je fiets dus niet wekenlang ergens
onbeheerd achter. De bewaartermijn loopt vanaf het
moment dat de overheid de fiets gevonden of als
weesfiets gelabeld heeft.

TIP



Heb je je fiets terug? Het is nooit te laat om
hem alsnog te beveiligen door hem te
registreren, te graveren of te labelen als je dat
nog niet deed.

