Preventie

Waar vind je ons?

Hoe werken we aan preventie?
Gevondenfietsen.be ondersteunt je ook in een actief
preventiebeleid. Wat kan jij als overheid doen?


Voer een actief weesfietsenbeleid



Registreer elke achtergelaten fiets zo snel mogelijk



Bezorg de gevonden fiets terug aan de eigenaar



Sensibiliseer je inwoners/de fietseigenaars dat ook
zij actief aan diefstalpreventie kunnen doen door
vooraf hun fiets te registreren via
gevondenfietsen.be.
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GEVONDENFIETSEN.be
Helpt fietsen terugbezorgen
aan de eigenaar!

De provincie Antwerpen werkt voor www.gevondenfietsen.be
samen met Bikebank. Het beheer van gevonden fietsen
gebeurt in de databank van Bikebank. www.gevondenfietsen.be
wordt ondersteund door de vlaamse provincies.

Fiets registreren
Wat is www.gevondenfietsen.be?
www.gevondenfietsen.be is een databank waarin je
alle verdwenen of gevonden fietsen van jouw
gemeente, politiezone of fietspunt kan registreren.

Fiets gevonden
Hoe vraag je toegang?


Voor professionele gebruikers



Mail fietsen@provincieantwerpen.be met de vraag
voor een professionele toegang. Vermeld je
werkgever, je functie en e-mailadres. Bestaande
gebruikers kunnen collega’s uit hun eigen
organisatie zelf toevoegen.

Waarom gevonden fietsen registreren?
Met een snelle registratie is de fiets meteen
zichtbaar voor de eigenaar, die ernaar op zoek is.
De eigenaar kan rechtstreeks contact met jou
opnemen om de fiets terug te krijgen.



Je ontvangt je logingegevens en
bijkomende info over het gebruik van
www.gevondenfietsen.be



Je hoeft niet meer apart te communiceren of naar
hem op zoek te gaan.



Je kan aan de slag!



Gevonden fietsen komen zo op korte termijn weer
bij de rechtmatige eigenaar terecht.



Door de kortere wachttijd ontlast je je depot.



TIP



Deze toepassing werkt eenvoudig en is zeer
gebruiksvriendelijk.



Je gegevens worden veilig opgeslagen, en
beschermd volgens de wettelijke privacyregels.



Op eenvoudig verzoek gratis aansluiting voor de
politiezones, gemeenten en fietsbeheerders
van de deelnemende partijen:

Helpdesk
Loop je tegen een probleem aan?
Het Steunpunt Fiets van de provincie Antwerpen is
beschikbaar en helpt je graag verder. Je kan ons
contacteren via:


E: fietsen@provincieantwerpen.be



T: 03 240 66 69

TIP



Registreer de fietsgegevens zo snel mogelijk na
het vinden. Dé garantie dat de zoekende eigenaar
de fiets op korte termijn kan terugvinden en
afhalen. Zo houd je voldoende plaats vrij in je depot
voor nieuwe gevonden fietsen.

TIP



Feedback, opmerkingen en suggesties omtrent
www.gevondenfietsen.be zijn steeds welkom bij
het Steunpunt Fiets. Zo maken we samen deze
toepassing nog sterker en gebruiksvriendelijker.

