


Duofietsen? Doen!  
Bent u minder mobiel of heeft u een andere beperking waardoor fietsen op een gewone fiets 
niet meer kan? Dan is duofietsen wellicht iets voor u. 
 
Wat is een duofiets 
Met een duofiets kun je met twee personen naast elkaar op één fiets rijden.  Beide personen 
kunnen trappen en één persoon stuurt. De meeste duofietsen hebben elektrische trap-
ondersteuning die je op maat kunt instellen. De bijrijder hoeft niet automatisch mee te  
trappen. Duofietsen is gezond, gezellig en bevordert de sociale contacten.  
 
Duofiets lenen 
De meeste duofietsen in Deventer zijn eigendom van een zorginstelling. Bewoners van die 
instellingen kunnen met een vrijwilliger samen gebruik maken van de duofiets. De zorg-
instelling regelt dit zelf. 
Woont u nog zelfstandig? Of heeft uw instelling geen duofiets? Dan is het mogelijk om een 
duofiets te lenen of huren van een instelling. U betaalt in de meeste gevallen een kleine  
vergoeding voor het gebruik. Voorafgaand aan het eerste gebruik stellen de meeste  
zorginstellingen het volgen van een instructie verplicht. Dit is voor de veiligheid van uzelf  
en uw meerijder. Voor het uitlenen van duofietsen heeft onze taakgroep van WijDeventer  
afspraken met diverse zorginstellingen gemaakt.  
Op onze website leest u welke duofietsen u waar kunt lenen, hoe u die reserveert en welke 
kosten daaraan verbonden zijn. 
 
U wilt graag duofietsen maar zoekt een maatje? Of u wilt graag een duofietsmaatje zijn? 
Wilt u graag duofietsen maar heeft u geen bestuurder als maatje in uw netwerk? Of fietst u 
graag en wilt u een maatje zijn voor iemand die wil duofietsen? Neem dan contact op met de 
'Taakgroep Duofietsen'. De taakgroep bemiddelt niet, maar kan u wel wijzen op diverse  
mogelijkheden in uw buurt om een maatje te vinden.  
U kunt uw vraag of aanbod ook plaatsen op de diverse websites voor burenhulp/maatjes in 
Deventer. 
 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over duofietsen in Deventer? Heeft u een vraag? Of wilt u meewerken in 
de 'Taakgroep Duofietsen'?  

www.duofietsendeventer.nl   
www.deventerbuurt.nl: Deventer website voor het plaatsen van vraag en aanbod voor bv. 
naar duofietsmaatjes 
www.will.nl: website van Zorggroep Solis voor het plaatsen van vraag en aanbod naar 
duofietsmaatjes 
www.deventermaatjes.nl: Deventer website voor de vraag en het aanbod aan maatjes 
 
06-45484680 (Maddi de Munnik, taakgroep Duofietsen in Deventer) 
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