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Artikel 1 — Uitleendienst. 

Dit reglement is van toepassing op de uitleen van 

gemeentelijk materieel voor sportieve, recreatieve 

sociale of educatieve activiteiten. 

 

Artikel 2  Doelgroep. 

Het gemeentebestuur stelt verschillende soorten van 

materieel ter beschikking van: 

 inwoners van de gemeente; 

 de scholen waarvan het schoolgebouw zich bevindt 

op het grondgebied van de gemeente, ongeacht de 

woonplaats van de leerlingen; 

 de verenigingen die aangesloten zijn bij een door de 

gemeenteraad erkende adviesraad of waarvan meer 

dan de helft van de leden inwoner zijn van de ge-

meente. 

 

Artikel 3  Aanvraagprocedure. 

Het ontlenen van materieel is enkel mogelijk na reserva-

tie. Gebruikers kunnen reserveren via de gemeentelijke 

website of via de balie van het vrijetijdshuis. De aan-

vraag kan gebeuren vanaf zes maanden tot vijf werkda-

gen vóór de afhaaldatum. 

 

Het gemeentebestuur coördineert de aanvragen en wijst 

het gebruik toe volgens de datum van aanvraag. De 

gebruiker ontvangt onverwijld een antwoord of het 

gebruik al dan niet is toegestaan. De reservatie is pas 

definitief na betaling. 

 

Gratis annuleren is mogelijk tot vijf werkdagen voor de 

afhaaldatum. Bij laattijdige annulering zal steeds een 

administratiekost van tien euro aangerekend worden. 

 

Artikel 4  Categorieën. 

In functie van het aanrekenen van tarieven wordt onder-

scheid gemaakt tussen twee categorieën: A en B. Bij 

betwisting over deze indeling beslist het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

1° Activiteiten categorie A: activiteiten zonder com-

mercieel karakter 

Elke activiteit waarbij geen toegangsgeld gevraagd 

wordt of die niet gericht is op het maken van winst. 

 

2° Activiteiten categorie B: activiteiten met een privaat 

karakter 

Elke activiteit die zich in familiale of persoonlijke sfeer 

afspeelt. 

 

Artikel 5 — Uitleenperiode. 

De uitleenperiode bedraagt steeds zeven dagen. 

 

Artikel 6  Tarieven. 

De vergoeding voor het gebruik van uitleenmaterieel 

bedraagt naargelang de aard van de activiteit voor een 

uitleenperiode: 

 

Materieel Categorie A Categorie B 

Krolfset gratis € 50 

Startpistool gratis € 10 

Podiumschavot 1-2-3 gratis € 10 

Podiumelement 1x2m € 5 € 20 

Tent * 3x3m * € 60 € 120 

Tent 3x6m * € 80 € 160 

Starshade tent * € 400 € 800 

Nadarhekken gratis € 2 

Supplement per nadar € 0,50 € 2 

Herashekken € 5 € 10 

Standpijp wateraansluiting gratis € 50 

Blauwe afvalton gratis € 2 

Projectie mobiel * € 40  € 80 

Mobiel projectiescherm gratis € 10 

Tentoonstellingspaneel € 2 € 5 

Mobiele geluidsinstallatie * € 40 € 80 

Oordopjes gratis gratis 

Herbruikbare beker waterglas gratis € 0,50 

Herbruikbare beker pilsglas gratis € 0,50 

Skyblazer * € 40 € 80 

Springkasteel * € 100 € 200 
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* In de huurprijs is de verzekeringspremie inbegrepen. 

Ander materieel is niet verzekerd. 

 

Een begonnen uitleenperiode wordt aangerekend voor 

een volledige uitleenperiode. 

 

Artikel 7  Waarborg. 

De waarborg bedraagt 150 euro per uitgeleend materi-

eel. 

Na het gebruik zal de waarborg, zonder interesten, 

terugbetaald worden indien het materieel in zijn oor-

spronkelijke toestand teruggebracht werd. 

 

Artikel 8 — Betaling. 

De uitleenvergoeding en de waarborg moeten vóór het 

afhalen van het materieel betaald zijn. 

 

Artikel 9  Afhalen en terugbrengen. 

§ 1. De gebruiker haalt het gereserveerde materieel af 

op het afgesproken tijdstip in De Loods. De ‘Starshade’ 

tent wordt opgesteld en teruggenomen door de gemeen-

telijke diensten. Ander materieel wordt niet geleverd 

en/of opgezet door de gemeentelijke diensten. 

 

§ 2. De gebruiker brengt het uitgeleende materieel 

terug naar De Loods vóór het verstrijken van de uitleen-

periode. Bij het overschrijden van de uitleenperiode 

wordt automatisch een nieuwe uitleenperiode aangere-

kend. 

 

Artikel 10  Gebruik. 

§ 1. De gebruiker zal als een goede huisvader instaan 

voor het correct gebruik van het uitgeleende materieel. 

Hij zal de nodige maatregelen treffen om het te beveili-

gen tegen beschadiging, brand, diefstal en vandalisme. 

Het doorprikken, beschrijven, besmeuren of beplakken 

van materieel is niet toegelaten. 

 

§ 2. De gebruiker mag het uitgeleende materieel niet 

verder uitlenen of doorverhuren aan derden. 

 

§ 3. Het uitgeleende materieel mag het grondgebied 

van de gemeente niet verlaten. 

 

§ 4. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk 

voor mogelijke ongevallen die zich kunnen voordoen bij 

het gebruik van het uitgeleende materieel. 

 

Artikel 11  Schadevergoeding. 

§ 1. Het gemeentebestuur verhaalt de kosten voor 

reiniging, herstelling, vervanging wegens beschadiging, 

vernietiging, diefstal, of geheel of gedeeltelijk verlies 

van het uitgeleende materieel, voor zover deze kosten 

niet terugbetaald worden door de verzekering die het 

gemeentebestuur heeft afgesloten. 

Wanneer het materieel vuil terug gebracht wordt of niet 

op een correcte manier is opgeborgen, wordt een forfai-

taire vergoeding van 50 euro aangerekend. 

 

§ 2. De schadevergoeding wordt eerst verrekend met 

de waarborg. Als het bedrag van de waarborg niet 

volstaat, wordt het verschil gevorderd van de gebruiker. 

 

Artikel 12  Voorrang. 

De gemeentelijke diensten hebben voor hun eigen 

werking absolute voorrang op het gebruik. 

De gebruiker heeft geen recht op schadevergoeding 

indien het gereserveerd materieel op het ogenblik van de 

afhaling niet beschikbaar is. 

 

Artikel 13  Uitsluiting. 

Door het ontlenen van materieel verklaart de gebruiker 

zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. De 

niet-naleving van dit reglement geeft aanleiding tot 

uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. Het 

college van burgemeester en schepenen beslist over de 

termijn van uitsluiting. 

 

Artikel 14  Slotbepalingen. 

Het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2011 — Vrije tijd 

— Uitleen tenten — Reglement, wordt opgeheven. 

 

Artikel 14. 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de ge-

meentelijke website. 

Het treedt in werking de vijfde dag na de bekendma-

king. 

 

 

 


