Retributie uitleendienst
Art. 1

De gemeentelijke uitleendienst stelt materiaal ter ontlening beschikbaar, onder
hierna vermelde voorwaarden. Het gemeentebestuur wil op die manier het
verenigingsleven ondersteunen en stimuleren.

Ontleners
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Alle verenigingen gevestigd in De Pinte kunnen materiaal ontlenen, evenals de
gemeentelijke diensten, de adviesorganen, de scholen en de instellingen van
openbaar nut.
Bedrijven, commerciële organisaties en privé-personen komen in aanmerking mits
toelating van het schepencollege.
Aanvragen voor activiteiten met een zuiver commercieel doel worden afgewezen.
Uitzonderingen kunnen worden toegestaan bij gemotiveerde beslissing van het
schepencollege.

Aanvragen
Art. 5

Art. 6
Art. 7

Art. 8

Het uitleenmateriaal kan enkel schriftelijk (brief, fax of e-mail) aangevraagd worden
aan de hand van de daartoe bestemde formulieren en moet gericht worden aan:
Uitleendienst, Polderbos 20, 9840 De Pinte.
tel: (09)280 98 40, fax: (09)280 98 49, e-mail: culturele.dienst@depinte.be.
Aanvraagformulieren kunnen tijdens de openingsuren bekomen worden op de
uitleendienst.
De openingsuren van de uitleendienst zijn:
maandag t.e.m. donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u;
vrijdag van 9u tot 12u.
Elke ontlener dient aan de hand van het aanvraagformulier, volgende gegevens
verplicht in te vullen:
- naam en adres van de vereniging/ organisatie/ persoon;
- naam, adres en telefoon van de verantwoordelijke ontlener;
- naam en omschrijving van de activiteit, plaats, datum en uur.
Bij elke eerste aanvraag kunnen bijkomende inlichtingen gevraagd worden:
- een lijst met naam, adres en telefoon van de bestuursleden;
- statuten en/of erkenning door gemeente;
- aansluiting bij een adviesraad;
- een bewijs van actieve werking zoals een jaarprogramma.

Vergoedingen
Art. 9

De verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad en de
gebruikers (cf. art. 2 van dit reglement) kunnen gratis het uitleenmateriaal ontlenen.
Zij dienen wel telkens een waarborg en de
transportkosten van het materiaal dat de gemeente levert te betalen. Voor alle
elektrische en kwetsbare materialen (zie tarieflijst) dienen de erkende verenigingen
de huurprijs én waarborg te betalen.
Art. 10 Niet-erkende verenigingen, private gebruikers en derden (cf. art. 3) dienen naast de
waarborg en transportkosten, een huurprijs te betalen voor het materiaal die terug
te vinden is bij de tarifering, vermeld in dit reglement.
Art. 11 De ontlener dient via overschrijving te betalen. De betaling gebeurt uiterlijk 14
dagen voor aanvang van de huurperiode. Een andere wijze of plaats van betaling
brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien. Indien de ontlener zelf het
materiaal komt afhalen, moet een betalingsbewijs voorgelegd worden aan de
uitleendienst. Indien het materiaal geleverd wordt, moet de ontlener een
betalingsbewijs minimum een week op voorhand aan de uitleendienst afgeven.
Indien er geen betalingsbewijs wordt voorgelegd, mag het materiaal niet uitgeleend
worden.

Art. 12 Teneinde een goede afloop van de uitleen te verzekeren, dient de ontlener voor
bepaalde materialen een waarborg te betalen (zie tarieflijst). Indien de ontlener zich
aan de plichten gehouden heeft, wordt de waarborg door de uitleendienst
teruggegeven, ten laatste twee maanden nadat het verhuurcontract werd beëindigd.
Art. 13 De erkende verenigingen (zoals bedoeld onder art. 2 van dit reglement) kunnen voor
de waarborg een getekende overschrijving van 300 euro inleveren bij de
uitleendienst . Deze overschrijving zal op de uitleendienst bewaard worden. Indien er
geen schade werd aangebracht, zal de uitleendienst de overschrijving na 12
maanden teruggeven.

Termijnen
Art. 14 De aanvragen kunnen ten vroegste 9 maand en ten laatste 21 dagen voor ontlening
ingediend worden. De uitleenperiode is beperkt tot maximum 5 dagen. Ontleningen
voor langere periodes kunnen – mits motivatie – uitzonderlijk toegestaan worden
door het gemeentebestuur. Bij de toekenning wordt steeds gepoogd zoveel mogelijk
verenigingen te bedienen. De aanvragen worden behandeld volgens de datum van
ontvangst. Er wordt steeds een bevestigingsbrief gestuurd binnen een termijn van 21
dagen, met vermelding van plaats van afhaling indien de ontlener zelf het materiaal
komt afhalen.
Art. 15 Aanvragen die te laat worden ingediend, kunnen alsnog toegekend worden door het
schepencollege indien het materiaal ter beschikking is en het praktisch nog mogelijk
is. De aanvragers zullen steeds het dubbel van het tarief betalen en het
betalingsbewijs ten laatste de dag vóór de activiteit binnenbrengen op de
uitleendienst.

Modaliteiten
Art. 16 Indien het materiaal door de ontlener zelf wordt afgehaald en teruggebracht, moet
dit in een gesloten voertuig – geen aanhangwagen – met voldoende mankracht
geschieden en in aanwezigheid van een lid van de vereniging. Het materiaal kan
enkel afgehaald worden tijdens de kantooruren (mits voorleggen van de
bevestigingsbrief en het betalen van de eventuele waarborg zoals opgegeven in de
brief).
Art. 17 Indien het materiaal dient geleverd en afgehaald te worden door de technische
dienst, dan moet de aanvrager dit aangeven in het aanvraagformulier. De data van
levering en afhaling, alsook de plaats, moeten gespecifieerd worden op het
aanvraagformulier. De ontlener dient de transportkosten te betalen (cf. art. 8 en 9).
Art. 18 Tijdens de uitleen verbindt de ontlener zich ertoe volgende richtlijnen na te leven:
- als verantwoordelijke zorg dragen voor het uitgeleende materiaal;
- alle verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt opvolgen;
- in geen enkel geval het materiaal aan derden overdragen, uitlenen of ter
beschikking stellen.
Het materiaal moet na gebruik door de ontlener teruggeplaatst worden op de plaats
van levering.
Art. 19 Tijdens de uitleen kan het bevoegde gemeentepersoneel het gebruik van het
materiaal controleren. Er dient steeds toegang verleend te worden aan deze
medewerker van de uitleendienst.

Schade en verantwoordelijkheid
Art. 20 De ontlener is volledig verantwoordelijk voor de uitgeleende voorwerpen. Bij schade,
diefstal, verlies of vernietiging moet de volgende procedure gevolgd worden:
- op de eerstvolgende werkdag wordt de uitleendienst op de hoogte gebracht;
- in geval van diefstal doet de ontlener daarvan onmiddellijk aangifte bij de politie en
bezorgt zo vlug mogelijk een kopie van het proces-verbaal aan de uitleendienst;
- het is de ontlener verboden zelf herstellingen uit te voeren zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de uitleendienst.
Art. 21 De waarborg zal enkel terugbetaald worden na controle van het ingeleverde
materiaal. Zichtbare schade wordt onmiddellijk schriftelijk vastgesteld. Hierbij zal
gebruik gemaakt worden van een volgfiche.
Eventuele beschadiging, diefstal of verlies van het ontleende materiaal, hetzij geheel,
hetzij gedeeltelijk (onderdelen, wisselstukken,… ) vallen onvoorwaardelijk ten laste
van de ontlener.

Art. 22 Het is de uitleendienst toegestaan de schade die aan het materiaal werd
aangebracht, het onbetaalde saldo en de schadevergoeding in mindering te brengen
van de waarborgsom. Indien de waarborgsom niet toereikend is, dient de vergoeding
die de waarborg overtreft onmiddellijk vereffend te worden.
Art. 23 Het laattijdig terugbrengen van het materiaal wordt beboet met 5 euro per dag.
Deze boete kan eventueel vermeden worden door de uitleendienst tijdig te
verwittigen, ten laatste op de dag van ontlening zelf. Het is de uitleendienst die
autonoom beslist of het materiaal later kan teruggebracht worden.
Art. 24 Door het ontlenen van enig materiaal verklaart de ontlener zich akkoord met de
bepalingen van dit reglement en waarborgt de stipte naleving ervan. Het niet
naleven van de richtlijnen beschreven in dit reglement, herhaalde tekortkomingen of
beschadigingen van het materiaal kan aanleiding geven tot uitsluiting van het
gebruik van de uitleendienst. Op advies van het beheersorgaan (BeSoC) of bij
hoogdringendheid zonder advies beslist het schepencollege over de termijn, de
schorsing of de uitsluiting.
Art. 25 De ontlener is verantwoordelijk voor het oordeelkundig gebruik van het materiaal.
Het schepencollege kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen en schade die voortvloeien uit het foutief gebruik van de uitgeleende
voorwerpen.
Art. 26 De ontlener draagt zorg voor het lossen van het materiaal vóór de activiteit en voor
het laden ervan na de activiteit en kan het schepencollege niet verantwoordelijk
stellen voor ongevallen die zich hierbij zouden kunnen voordoen.
Art. 27 Het materiaal wordt onderling niet doorgegeven aan derden tenzij voorafgaandelijke
melding aan de uitleendienst.

Slotbepalingen
Art. 28 In uitzonderlijke omstandigheden kan het schepencollege een verstrekte
toestemming herroepen en het uitgeleende materiaal terugvorderen.
Art. 29 Dit reglement treedt in werking op d.d. 1 juli 2005.

Addendum bijzondere voorwaarden
Art. 30 De LCD-projector en de geluidsinstallatie kunnen voor meerdere dagen met een
maximum van drie dagen na elkaar ontleend worden door dezelfde ontlener volgens
volgend systeem: dag 1 = tarief x 1, dag 2 = tarief x 1,5 en tarief 3 = prijs x 2, dag
3 = tarief x 2,5, dag 4 = tarief x 3, dag 5 = tarief x 3,5.
Art. 31 Voor het ontlenen van de LCD-projector wordt een waarborg van 300 euro
(eenmalige gebruikers) of 150 euro (erkende verenigingen) gegeven. De huurprijs
voor erkende verenigingen bedraagt 15 euro en voor eenmalige gebruikers 50 euro.
Art. 32 Bij het ontlenen van materiaal krijgen de gemeentelijke diensten en de erkende
verenigingen voorrang op occasionele gebruikers en andere ontleners.

TARIEVEN – WAARBORG UITLEENMATERIAAL (eenmalig)
NR

MATERIAAL

Huurprijs/ dag

WAARborg

toeslag

1

Houten panelen

1 euro/ stuk

10 euro/ set

2 euro

2

Blauwe doeken

Gratis

geen

2 euro

3

Planten, laurier

Gratis

1 euro/ stuk

2 euro

4

Kuipstoelen

0, 50 euro/ stuk

75 euro/ set

2 euro/ 150 stuks

5

Klapstoelen

0, 50 euro/ stuk

75 euro/ set

2 euro

6

Houten tafels

0,25 euro/ stuk

25 euro/ set

2 euro

7

Grijze klaptafels

0,50, euro/ stuk

50 euro/ set

2 euro

8

Receptietafels

1 euro/ stuk

3 euro/ stuk

2 euro

9

Koelkast *

15 euro

100 euro

2 euro

10

Tent

50 euro

150 euro

2 euro

11

Aankondigingsbordjes

25 euro

25 euro

NVT

12

Spreekgestoelte

Gratis

5 euro/ stuk

2 euro

13

Lichtslangen *

2 euro*/stuk

5 euro/stuk

2 euro

14

vlaggenmasten

2 euro/ stuk

Geen

2 euro

15

Nadars

0,5 euro/ stuk

Geen

2 euro/ 25 stuks

16

Nieuw podium

2,50 euro/stuk

5 euro/stuk

2 euro/ 15 stuks

17

Oud podium

2 euro/ stuk

geen

2 euro/ 8 stuks

18

Fuifkoffer

2 euro/ stuk

10 euro/ stuk

NVT

19

10 euro

75 euro/ set

2 euro

20 euro

100 euro/ set

2 euro

21

SET 1 –
geluidsversterking *
SET 2 –
geluidsversterking *
Megafoon *

5 euro

50 euro

NVT

22

projectiescherm

3 euro

30 euro

2 euro

23

Overheadprojector *

10 euro

25 euro

2 euro

24

LCD-projector *

50 euro

300 euro

NVT

25

Veiligheidsvestjes

gratis

20 euro/ set

NVT

26

Brandvertragende doeken

0,5 euro/ stuk

20 euro/ set

NVT

27

Speelkoffer :
groepsspelen
Speelkoffer : andere
spelen

Gratis

50 euro

NVT

Gratis

50 euro

NVT

20

28

Huurprijs = prijs per dag voor het uitlenen van materiaal
Waarborg = borgsom ter dekking van risico’s
Toeslag = toeslag per rit voor het leveren en het ophalen van materiaal door de technische
dienst
(x = leveren, xx = leveren en plaatsen)
/ set = prijs voor het volledige pakket
* = elektrisch materiaal
NVT = niet van toepassing

TARIEVEN – WAARBORG UITLEENMATERIAAL (vereniging)
NR

MATERIAAL

Huurprijs/ dag

WAARborg

toeslag

1

Houten panelen

/

10 euro/ set

2 euro

2

Blauwe doeken

/

geen

2 euro

3

Planten, laurier

/

1 euro/ stuk

2 euro

4

Kuipstoelen

/

75 euro/ set

2 euro/ 150 stuks

5

Klapstoelen

/

75 euro/ set

2 euro

6

Houten tafels

/

25 euro/ set

2 euro

7

Grijze klaptafels

/

50 euro/ set

2 euro

8

Receptietafels

/

3 euro/ stuk

2 euro

9

Koelkast *

15 euro

100 euro

2 euro

10

Tent

/

100 euro

2 euro

11

Aankondigingsbordjes

/

25 euro

NVT

12

Spreekgestoelte

/

5 euro/ stuk

2 euro

13

Lichtslangen *

2 euro*/stuk

5 euro/stuk

2 euro

14

vlaggenmasten

/

Geen

2 euro

15

Nadars

/

Geen

2 euro/ 25 stuks

16

Nieuw podium

/

5 euro/stuk

2 euro/ 15 stuks

17

Oud podium

/

geen

2 euro/ 8 stuks

18

Fuifkoffer

/

10 euro/ stuk

NVT

19

10 euro

75 euro/ set

2 euro

20 euro

100 euro/ set

2 euro

21

SET 1 –
geluidsversterking *
SET 2 –
geluidsversterking *
Megafoon *

5 euro

50 euro

NVT

22

projectiescherm

/

30 euro

2 euro

23

Overheadprojector *

10 euro

25 euro

2 euro

24

LCD-projector *

15 euro

150 euro

NVT

25

Veiligheidsvestjes

/

20 euro/ set

NVT

26

Brandvertragende doeken

/

20 euro/ set

NVT

27

Speelkoffer :
groepsspelen
Speelkoffer : andere
spelen

/

50 euro

NVT

/

50 euro

NVT

20

28

Huurprijs = prijs per dag voor het uitlenen van materiaal
Waarborg = borgsom ter dekking van risico’s
Toeslag = toeslag per rit voor het leveren en het ophalen van materiaal door de technische
dienst
(x = leveren, xx = leveren en plaatsen)
/ set = prijs voor het volledige pakket
* = elektrisch materiaal
NVT = niet van toepassing

