Dienst Vrije tijd: Uitleendienst
Polderbos 20, 9840 De Pinte
verhuur@depinte.be
09 280 98 45

AANVRAAGFORMULIER VOOR UITLEENMATERIAAL
voor EENMALIGE GEBRUIKER
A. NAAM organisatie .................................................................................................................




Categorie:

privé
niet erkende vereniging




bedrijf
andere: .....................................

Naam aanvrager: .......................................................................................................................
Adres (of zetel):

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Adres gewijzigd?



Telefoon/gsm:

..............................

ja



nee
E-mail: .........................................................................

B. ACTIVITEIT (omschrijving) ..................................................................................................
Plaats (adres):

.......................................................................................................................

Datum: ...... / ...... / .........

Startuur: ..........................		

Einduur: ..............................

C. MODALITEITEN
Periode van ontlening:..................................................................................................................
Leveringsdatum1:

...... / ...... / .........

of

datum van afhaling: ...... / ...... / .........

Leveringsadres: .........................................................................................................................

D. VERANTWOORDELIJKE MATERIAAL2: ..................................................................................
Telefoon/GSM: ...............................

Reglementen:
			
			
			
Levering:
		
		

E-mail: ............................................................................

Voor het ontlenen van materiaal zijn de richtlijnen zoals opgegeven in ‘het reglement
voor het uitlenen van materiaal’ van toepassing. Door ondertekening van dit aan- 		
vraagformulier verklaart men zich akkoord met deze richtlijnen. Het reglement kan
op de website www.depinte.be/verhuur geraadpleegd worden.

De uitleendienst staat enkel in voor de levering en de afhaling van het materiaal, niet voor de
plaatsing. Het gebruikte materiaal moet na de activiteit teruggeplaatst worden op de plaats
waar het geleverd werd.

Beamer, veiligheidsvestjes, vrijwilligersbanner, aankondigingsborden, fuifkoffers en speelkoffers moeten zelf afgehaald 		
worden in het OCP na afspraak. Gelieve de termijn te respecteren.
2
Contactpersoon tussen vereniging en gemeente ivm het gebruik van het gemeentelijk uitleenmateriaal.
1

E. GEWENST MATERIAAL
Tentoonstellingsmateriaal



Witte tentoonstellingspanelen, 200 cmH x 100 cmB (max. 10 stuks)		

Aantal: .........

Feestmateriaal

















Kuipstoelen						(max. 340 stuks)		Aantal: .........
Klapstoelen						(max. 100 stuks)		Aantal: .........
Houten klapstoelen					(max. 65 stuks)		Aantal: .........
Grijze klaptafels					(max. 70 stuks)		Aantal: .........
Receptietafels						

(max. 3 karren, 6 per kar)

Aantal: .........

Koelkast, liggend model				

(max. 1 stuk)			

Aantal: .........

Tent, afm. 3m x 3m					

(max. 4 stuks)			

Aantal: .........

Aankondigingsborden*					(max. 24 stuks)		Aantal: .........
Spreekgestoelte					(max. 1 stuk)			Aantal: .........
Vlaggenmasten, wit, +/- 6m				

(max. 20 stuks)		

Aantal: .........

Nadars							(max. 175 stuks)		Aantal: .........
Verstelbaar podium, alu voet (afm. 2m x 1m)

(max. 13 stuks)		

Aantal: .........

Vast podium, hout (afm. 2,5m x 1,5m)		

(max. 24 stuks)		

Aantal: .........

Vrijwilligersbanner*					(max. 1 stuk)			Aantal: .........
Fuifkoffers*						

(max. 2 stuks)			

Aantal: .........

(Inhoud: kassa, afbakenlint, blacklight, oordopjes, alcoholbandjes en fluovestjes)
Klankmateriaal



Geluidsset 1						(max. 1 stuk)			Aantal: .........
(Mengpaneel: ALTO AMX 180, 12 kanalen, 4 microkanalen, enkele CD-speler HQ Power, VDSC 6005,
versterker HQ Power, VPA 2350 MB, 2x350 4Ω, 2x250 8Ω, luidsprekers: 2 way’s, 12’ ABS 8Ω, 350 Wt)



Geluidsset 2						(max. 1 stuk)			Aantal: .........
(Mengpaneel: HQ Power, 4 kanalen, CD1/Tape, PH1/CD2, PH2/CD3, Tuner/video, dubbele CD-speler
JP Systems, versterker HQ Power, luidsprekers: 2 way’s, 12’ ABS 8Ω, 350 Wt)

		

Projectiemateriaal




Projectiescherm (240 cm B x 200 cm H)		

(max. 1 stuk)			

Aantal: .........

Beamer*						(max. 1 stuk)			Aantal: .........

Sport- en spelmateriaal




Veiligheidsvestjes voor kinderen* fluorescerend

(max. 50 stuks)		

Aantal: .........

Speelkoffer*, grote koffer				

(max. 1 stuk)			

Aantal: .........

(Afm.: 90cm x 50cm x 40cm - de inhoud van de koffer: www.depinte.be/speelkoffers)



Speelkoffer*, kleine koffer				

(max. 1 stuk)			

Aantal: .........

(Afm.: 80cm x 40cm x 40cm - de inhoud van de koffer: www.depinte.be/speelkoffers)
Duurzaamheid



Afvaleiland						(max. 7 stuks)			Aantal: .........

*Af te halen in het OCP

F. TARIEVEN voor erkende verenigingen
Materiaal						Huurprijs/stuk		Toeslag vervoer
Witte tentoonstellingspanelen			1 euro				2 euro
Kuipstoelen						0,50 euro			2 euro/150 stuks
Klapstoelen						0,50 euro			2 euro
Houten klaptafels					0,25 euro			2 euro
Grijze klaptafels					0,50 euro			2 euro
Receptietafels					1 euro				2 euro
Koelkast, liggend model				15 euro			2 euro
Tent							10 euro			2 euro
Aankondigingsbordjes				gratis				niet van toepassing
Spreekgestoelte					gratis				2 euro
Vlaggenmasten					2 euro				2 euro
Nadars						0,50 euro			2 euro/25 stuks
Verstelbaar podium, alu voet			

2,50 euro			

2 euro/15 stuks

Vast podium, hout					2 euro				2 euro/8 stuks
Vrijwilligersbanner					gratis				niet van toepassing
Fuifkoffers						

2 euro				

niet van toepassing

Geluidsset 1						10 euro			2 euro
Geluidsset 2						20 euro			2 euro
Projectiescherm					3 euro				2 euro
Beamer						15 euro			niet van toepassing
Veiligheidsvestjes, fluorescerend			

gratis				

niet van toepassing

Speelkoffer, grote koffer				

gratis				

niet van toepassing

Speelkoffer, kleine koffer				

gratis				

niet van toepassing

Afvaleiland						gratis				2 euro

Het reglement vindt u op www.depinte.be/uitleendienst.

Ondergetekende verklaar hierbij kennis te hebben genomen van het reglement, waarvan hij/zij de
bepalingen aanvaardt en de stipte naleving waarborgt.

Opgemaakt te .................................................(gemeente), op .........................................(datum)

.................................................................................................................................................
(Naam + handtekening)

Voorbehouden Dienst Vrije Tijd
U ontvangt na de activiteit een factuur voor de overschrijving via een gestructureerde mededeling.

Huurprijs: ................................. euro
				Toeslag: ................................... euro

				TOTAAL: .................................. euro

Goedgekeurd op ...../...../.....

