
�etsdelen in SchotenHoe werkt het?

www.mobit.eu www.schoten.be/deel�etsen

1 INSTALLEER DE APP
Download de app en registreer 
je bij Mobit. Laad �etstegoed op 
via je vertrouwde bank-app.

2SCAN DE QR-CODE
Scan de QR-code op de dichtstbij-
zijnde Mobit-�ets of reserveer een 
�ets via de app. Het slot wordt 
automatisch geopend en je kan 
meteen beginnen met rijden.

3 GENIET VAN DE RIT
Geniet van jouw rit!  Je kan je rit 
ook steeds pauzeren en daarna 
verderzetten.

4PARKEER JE FIETS
Laat je �ets achter in een 
dropzone voor deel�etsen 
binnen de operationele zone 
(centrum Schoten, zie groene 
markering op de kaart). 

Wanneer je je �ets elders 
achterlaat, betaal je een toeslag 
van 0,45 euro. Parkeer je je �ets 
buiten de operationele zone, dan 
betaal je een toeslag van 5 euro.

Als je een Mobit �ets parkeert buiten
de operationele zone betaal je 

een toeslag van 5 euro.

OPERATIONELE ZONE
De operationele zone is het gebied

waarbinnen je de Mobit �etsen mag parkeren.
Buiten de zone �etsen of je rit pauzeren

is uiteraard wel toegestaan.

PAUZE

Als je een bonusfiets 
parkeert op een Mobit 
parkeerlocatie ontvang je 
3 coupons voor een 
gratis rit. 

• 1e uur              0,45 euro
• 2e uur               0,65 euro
• 3e uur               0,80 euro
• volgende uren       1,00 euro

per begonnen blok van 20 minuten

Voordeeltarief 
Bij een rit korter dan 4 
minuten betaal je slechts 0,20 
euro in plaats van 0,45 euro.

Bonus�ets

Tarieven

Basistarief 

TIP: zoek naar een 
bonus�ets in de app. 
Door deze �ets te 
gebruiken kan je drie 
gratis ritten verdienen. Mobit Dagpas

Met de Mobit Dagpas heb je je 
persoonlijke Mobit�ets voor 24u. 
Je mag gerust je �ets sluiten bij je 
tussenstops, je rit wordt 
automatisch gepauzeerd en jij 
alleen kan de �ets terug openen. 
Je mag ook buiten de operatio-
nele zone �etsen, zorg er wel 
voor dat je de �ets bij het 
afsluiten van de dagpas wel 
binnen de zone parkeert.
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Deuzeldlaan
Keizershoek
Winkelstap
LDC Deuzeld
Wijk De Lek
VDAB
Sint-Fillipus
Park Vordenstein
Sporthal 
Vordensteyn
Kasteel
Rondpunt 
Kasteeldreef
Markt
LDC ‘t Dorp
Parking ’t Ven
Gasketelplein
Sportpark De Zeurt
Villerslei
Geuzenvelden
Ontspanningslokaal 
Schijnpark
Wezelsebaan
Koningshof De 
Pheyp
Kruispunt 
Lariksdreef x 
Kromvendreef
Botermelk
E10-plas (net buiten 
de kaart)
Elshout
Schotenhof
Koningshof
TC De Gym

GEMEENTEHUIS

Dropzones in 
Schoten

*Het meest actuele overzicht van 
alle Schotense dropzones vind je 
terug in je Mobit-app of op 
www.schoten.be/deel�etsen.
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