
Algemene voorwaarden duofietsen subsidie 
 
1. Via de duofietsregeling kan een aanvrager een duofiets bestellen bij Vegro voor 
gereduceerd tarief van EUR 8.298 (inclusief BTW). De Hersenstichting biedt de aanvrager 
bovendien een subsidie aan van EUR 2.168 (inclusief BTW) voor de aanschaf van de duofiets. 
Er geldt dus een eigen bijdrage van EUR 6.130 voor de aanvrager. 
Let op: ga als aanvrager de afdracht van eventuele BTW na. 
2. De subsidie is inclusief de eventueel verschuldigde BTW en overige heffingen van 
overheidswege. 
3. De duofietsregeling is alleen van toepassing voor instellingen die voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
1. Aanvraag wordt gedaan door een (zorg)instelling, zorg en/of wooncentra, non- 
profit organisatie (dus niet enkel voor particulier gebruik); 
2. De duofiets wordt volledig eigendom van de instelling; 
3. De aanvrager is (mede) belast met de zorg voor en/of het organiseren van 
activiteiten van mensen met een hersenaandoening. 
Door een aanvraag in te dienen, bevestigt de aanvrager dat hij voldoet aan deze 
voorwaarden. 
4. Een aanvrager kan alleen aanspraak maken op de regeling, als er in het postcodegebied 
van de aanvrager dit jaar nog geen tot weinig duo-fietsen zijn verstrekt. De Hersenstichting 
verifieert dit en laat het zo snel mogelijk na de aanvraag aan de aanvrager weten. 
5. De Hersenstichting betaalt de subsidie uit nadat de aanvrager de factuur en het 
betaalbewijs voor de duofiets heeft ingediend. 
6. Vegro is verantwoordelijk voor het produceren, verkopen en leveren van de duofiets. Op 
de verkoop van de duofiets zijn de algemene voorwaarden van Vegro van toepassing. 
7. De duofiets wordt volgens de specificaties op de website van de Hersenstichting geleverd. 
Aan deze fiets worden geen bijzondere aanpassingen gedaan. 
8. De aanvrager spant zich na ontvangst van de duofiets naar beste kunnen in om de 
duofiets te gebruiken voor activiteiten voor haar eigen doelgroep (bijvoorbeeld bewoners, 
patiënten et cetera). 
9. De Hersenstichting is niet verantwoordelijk voor (het leveren van) de duofiets en 
aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van eventuele schade als gevolg van het gebruik 
van de duofiets. 
10. De Hersenstichting kan een subsidieaanvraag afwijzen als het maximale aantal uit te 
geven duofietsen voor het betreffende jaar bereikt is, de ontvanger niet aan de 
voorwaarden voldoet of de duofietsen niet leverbaar zijn. 


