
   BUSINESS « Villo ! » OVEREENKOMST

Tussen de ondergetekenden :

De Stad Brussel, met maatschappelijke zetel in Anspachlaan 6, 1000 Brussel, vertegenwoordigd 
door haar College van Burgemeester en Schepenen, in naam waarvan optreden de heer Philippe 
CLOSE, Burgemeester, en de heer Luc Symoens, Stadssecretaris, in uitvoering van het besluit van 
de Gemeenteraad van xx.xx.xxxx, dat geen voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel van 
algemeen toezicht, hierna genoemd « de Stad Brussel»

en

De naamloze vennootschap JCDecaux Street Furniture Belgium waarvan de maatschappelijke zetel 
gelegen is rue Joseph Stevens 7 te 1000 Brussel, hier vertegenwoordigd door Mijnheer Jérôme 
Blanchevoye.
Hierna genoemd « JCDecaux »

Hoofdstuk I     : Algemene bepalingen     :

Sectie 1 : Voorwerp van de overeenkomst :

Artikel 1. « Villo ! » is een openbare dienst die wordt aangeboden door de Stad Brussel en die werd
toegewezen aan JCDecaux om toegang te kunnen verlenen tot fietsen in zelfbediening.

Art. 2. Het voorwerp van deze overeenkomst is de verkoop van 140 jaarlijkse abonnementskaarten 
van « Villo ! » aan de Stad Brussel bestemd voor haar/zijn personeelsleden met dien verstande dat 
de gebruikskosten en de eventuele boetes ten laste van de Stad Brussel blijven. 

Elke abonnementskaart wordt gefactureerd tegen 34,70 euro incl. BTW per jaar en per kaart. Het 
aantal abonnementskaarten kan evolueren in de loop van het jaar op uitdrukkelijke aanvraag van de 
Stad Brussel.

Facturatiegegevens:
Cel Budget
Departement HR
Stad Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel

Factuur te mailen naar fact-bru@brucity.be.

De prijs van de kaart kan evolueren zoals dat ook het geval is met de langlopende kaart waarover 
sprake in artikel 6 van de  « Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de « Villo ! 
dienst» (A.V.T.G.).

Art. 3. Elke kaart stelt de houder ertoe in staat toegang te krijgen tot het « Villo! » systeem volgens 
de voorwaarden van de «  Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de « Villo ! dienst» 
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(A.V.T.G.),  die beschikbaar zijn op de website www.villo.be en aan de stations die uitgerust zijn 
met een onthaalterminal.

Sectie 2 : Duur van de overeenkomst:

Art. 4. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor één jaar. Behalve indien één van beide partijen 
zich hiertegen, minstens twee maanden voor de vervaldag van de overeenkomst, verzet via een 
aangetekend schrijven, wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende 
periodes van één jaar.

Hoofdstuk II     : Uitvoeringsvoorwaarden:

Sectie 1 : Verplichtingen van JCDecaux 

Art. 5. JCDecaux verbindt  er zich toe :
- 140 « Villo! » abonnementskaarten ter beschikking te stellen van de Stad Brussel bestemd 

voor haar/zijn personeel
- Binnen het « call center » dat zich uitsluitend bezighoudt met « Villo! », een persoonlijke en

bevoorrechte opvolging te waarborgen van alle oproepen vanwege de gebruikers die door    
de Stad Brussel werden aangewezen. 

- Maandelijks een verbruiksverslag af te leveren.

Sectie 2 : Verplichtingen van de Stad Brussel

Art. 6. De Stad Brussel verbindt er zich toe :
- Conform  artikel  2  de  kostprijs  van  de  abonnementskaarten,  bestemd  voor  haar/zijn

personeelsleden, te betalen;
- JCDecaux, systematisch en zonder aarzelen, de nummers van de abonnementskaarten door

te geven die definitief of tijdelijk zouden moeten worden geblokkeerd ;
- Ervoor te zorgen dat elke gebruiker :

o Als een goede huisvader over zijn « Villo ! » kaart en zijn fiets beschikt, hierna 
« Villo ! » genoemd;

o Zijn « Villo ! » in het station afgeeft;
o Zijn ter beschikking gestelde « Villo ! » kaarten niet onderverhuurt of uitleent;
o Houder is van een verzekering « burgerlijke aansprakelijkheid »;
o In staat is een « Villo ! » te gebruiken;
o Vóór hij effectief de « Villo ! » gebruikt die hij van de fietspaal heeft genomen, de 

belangrijkste zichtbare functionele onderdelen  controleert zoals :
1. Het zadel, de pedalen en de mand;
2. De bel, de remmen en het licht ;
3. De goede algemene staat van het kader en de banden.

Hoofdstuk III     : Eindbepalingen:

Art. 7. Alleen de Hoven en Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van alle 
geschillen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst.

 Art. 8. Deze overeenkomst wordt van kracht op de datum waarop beide partijen ze ondertekenen.
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Gedaan te Brussel op ……………………, in zoveel originele exemplaren als er partijen zijn. Elke 
partij erkent zijn eigen exemplaar te hebben ontvangen.

Voor JCDecaux  Street Furniture Belgium     Voor de Stad Brussel

Jérôme Blanchevoye     M. Close
    Burgemeester

    M. Symoens
    Stadssecretaris     
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