Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Fiets merken
Je kunt je rijksregisternummer laten merken op het frame van je fiets.
Dat gebeurt aan de hand van een krachtig zelfklevend label dat op het kader van je
fiets wordt aangebracht.
Als je gemerkte fiets na diefstal teruggevonden wordt, kun je deze, aan de hand van je
rijksregisternummer, gemakkelijk terug krijgen.
Dit label kan je op je fiets laten aanbrengen tijdens een van de vele fietslabelacties die
de stad Brugge organiseert. Je kan hiervoor ook steeds terecht bij de Fietsendienst of
het Fietspunt (zie procedure) tijdens de openingsuren. Je kan dit label ook online
aanvragen en zelf aanbrengen. Klik op de rode knop 'online aanvragen' bovenaan om
het label aan te vragen.
Wil je je fiets laten graveren? De eerste woensdag van de maand kan je daarvoor
terecht in de fietsendienst tussen 14 en 17 uur. Je rijksregisternummer wordt dan in
je fietskader gefreesd. Hou er wel rekening mee dat niet alle fietskaders kunnen
gegraveerd worden omwille van de vorm van het kader. Heb je een elektrische fiets?
Vraag dan ook eens aan je fietshandelaar als de garantie niet vervalt als je je fiets laat
graveren.

Voorwaarden
Procedure
Meebrengen
Bedrag
Uitzonderingen

Voorwaarden
Bestemd voor alle fietsers, zowel Bruggelingen als niet-Bruggelingen.

Procedure
Ofwel: Klik op de knop 'online aanvragen' hierboven en je krijgt een stevige,
duurzame sticker toegestuurd die je aanbrengt op je fiets. Je fiets is dan

gemerkt. Je ontvangt ook een begeleidende brochure.
Ofwel: Ga langs met je fiets en identiteitskaart bij:
de Fietsendienst (zie openingsuren)
het Fietspunt (fietsstalling station kant Centrum)
de labelacties die op geregelde tijdstippen en op verschillende locaties in
Brugge plaatsvinden. Secundaire scholen, bedrijven, verenigingen of
organisaties kunnen een labelactie aanvragen voor hun leerlingen,
medewerkers of leden. Gemeenschapswachten komen dan langs op de
overeengekomen datum om fietsen te merken.

Meebrengen
Indien je niet kiest voor de online aanvraag, breng je mee:
Je fiets
Je identiteitskaart

Bedrag
Gratis

Uitzonderingen
Kocht je een fiets waar al een label/graveernummer op staat, breng dan je bewijs van
aankoop mee en laat je eigen rijksregisternummer op je fiets plaatsen.
Wens je je gemerkte fiets te verkopen? Maak dan een document op of vul dit
document in en bezorg het aan de nieuwe eigenaar. Deze kan met dit document
langsgaan bij de Fietsendienst, het Fietspunt of op een labelactie om de fiets te laten
merken met zijn/haar rijksregisternummer.

Contactinformatie
Fietsendienst
Lodewijk Coiseaukaai 2 8000 Brugge
T 050 47 28 10
F 050 47 28 14
fietsendienst@brugge.be

Vandaag van 14:00 tot 18:00
Morgen van 14:00 tot 17:00
Alle openingsuren

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
N.a.v. coronamaatregelen uitsluitend op afspraak. Maak snel en eenvoudig een
afspraak via afspraken.brugge.be of op het nummer 050 44 8000. Frank Van
Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

