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Schriftelijke vraag van raadslid Anneke Luyckx: Elektrische steps 

lndiener(s) 
Anneke Luyckx (Vlaams Belang); 

Gericht aan 
Carl Hanssens; 

Bondige toelichting 
Men vindt in het centrum van de stad her en der elektrische deelsteps die door iedereen 
gebruikt kunnen worden. Een tijd geleden waarschuwde Testaankoop echter voor het gebruik 
van elektrische steps omdat gebruikers niet verzekerd zouden zijn indien ze een ongeval 
veroorzaken met deze steps. 
Hoe is het gesteld met de verzekering van de Sint Niklase steps? Zijn de gebruikers van de 
steps verzekerd? Moeten zij zelf verzekerd zijn? Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de 
stad? Zijn de gebruikers op de hoogte van het huidige verzekeringsstelsel? Hoe worden 
gebruikers op de hoogte gebracht van de wijze van verzekering en hun eigen 
aansprakelijkheid? 
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Schriftetijke vraag: elektrische steps

Geacht RaadsLid

Bird heeft zetf een verzekering die aLl.e schade dekt voor atle voertuigen.
Deze geLdt enkel wanneer deze buiten het gebruik beschadigd wordt, bijvoorbeel.d wanneer een
Bird omvatt tegen een ander voorwerp aan hier schade uit voortkomt.

Bij een verkeersongeval geldt de verzekering van de gebruiker zetf, tenzij dit door een
mankement van het voertuig komt. Ook dan gel.dt Birds aansprakelijkheidsverzekering.
Daarin wordt bepaaLd dat bij el.k ongevaL de exptoitant zo snel aLs mogelijk in kerinis gesteLd

moet worden. De aangifte van het verkeersongevaI dient binnen de 24 uur te gebeuren bij de

LokaLe potitie. De gebruiker is verantwoordeLijk en aansprakeLijk voor eLke schade of
verwondingen die voortvloeien vanuit verkeersongevalten. Deze mel.ding is terug te vinden in
de app en dient door iedere gebruiker vooraf goedgekeurd te worden.

Hoogachtend
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