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Bruikleen afsluitingen
Retributiereglement

Artikel 1.
Het gemeentebestuur heft een retributie op het in bruikleen geven van hekkens.
Artikel 2.
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld als volgt:
 1 euro per nadarhekken per week;
 4 euro per Heras-hekken per week;
 100 euro per vracht voor het vervoer.
Artikel 3.
Voor de uitgeleende materialen is een waarborg verschuldigd. Deze bedraagt:
 250 euro per bruikleen van één tot tien nadarhekkens, te vermeerderen met 250 euro per bijkomende
reeks van tien;
 500 euro per bruikleen van één tot tien Herashekkens, te vermeerderen met 500 euro per bijkomende reeks van tien;
 500 euro per bruikleen van twee tot tien nadarhekkens en Heras-hekkens, te vermeerderen met 500
euro per bijkomende reeks van tien.
Artikel 4.
Er is geen retributie en geen waarborg verschuldigd
voor bruikleen aan andere openbare besturen.
Er is geen retributie en geen waarborg verschuldigd
wanneer de plaatsing van de hekkens noodzakelijk is

om de veiligheid te waarborgen van het publiek bij
openbare manifestaties.
Artikel 5.
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.
Artikel 6.
De waarborg moet gestort worden vóór de aanvang van
de bruikleen.
In geval van bruikleen van meer dan één maand kan het
gemeentebestuur een tussentijdse retributie vragen die
loopt over een periode van minimum 1 maand.
De retributie – zowel tussentijdse als afrekeningen moet betaald worden binnen een termijn van veertien
dagen, te rekenen vanaf de kennisgeving.
Artikel 7.
Dit reglement zal worden bekendgemaakt met een
aanplakbrief die het onderwerp van het reglement
vermeldt en door publicatie op de gemeentelijke website.
Het is bindend de vijfde dag na de bekendmaking.
Artikel 8.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit
zal binnen een termijn van twintig dagen aangetekend
worden verzonden naar de gouverneur van de provincie
Vlaams-Brabant, voor kennisgeving.
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