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Studenten in Gent kunnen huurfiets voortaan
ook online betalen

Studenten in Gent kunnen voortaan niet alleen een fiets van De Fietsambassade

online reserveren, ze kunnen nu ook online betalen. Afhalen kan tussen 16 en 30

september bovendien op meer dan één locatie: er zijn nu in totaal vier

afhaalpunten.

Alle studenten ingeschreven aan Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool,

Odisee, KU Leuven, Luca School of Arts of Vlerick Business School kunnen een studentenfiets

van De Fietsambassade huren. De fietsen zijn stevig en goedkoop. Vanaf 5 euro per maand

kunnen studenten al een fiets huren. De Fietsambassade verhuurt bovendien meer dan 5.000

fietsen. Dit jaar komen daar 500 nieuwe fietsen bij.

Vier locaties
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een

Sinds begin september kunnen studenten een studentenfiets online reserveren én online

betalen via een vernieuwde website. Afhalen kan tussen 16 en 30 september op vier

verschillende locaties in plaats van één: Griendeplein (bij Campus Odisee en KU Leuven),

Campus Dunantlaan, Campus Schoonmeersen of Fietspunt Kattenberg. Ook na september

kunnen studenten nog een fiets online reserveren en betalen.

'Duizenden studenten kunnen vlot een fiets huren. Geen onderhoud en geen
aankoopkost: zo maken we fietsen voor iedereen mogelijk.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Herstellen in álle fietspunten

Vanaf dit academiejaar kunnen studenten ook hun eigen fiets of hun huurfiets laten herstellen

in álle fietspunten van De Fietsambassade. Onderhoud van huurfietsen is volledig gratis. Bij

herstel of onderhoud van een eigen fiets krijgen studenten 10 procent korting op vertoon van

hun studentenkaart. De fietspunten van De Fietsambassade liggen verspreid over de stad.

Contact

Leen Baetens, communicatieverantwoordelijke De Fietsambassade, gsm 0477 76 83 34, e-

mail leen.baetens@stad.gent

Liesbeth De Bruyn, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, gsm 0470 21 05 92, e-

mail liesbeth.debruyn@stad.gent

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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