Reglement gebruik gemeentelijke bestelwagen
Art.1. Uitlening van de gemeentelijke bestelwagen wordt enkel toegestaan aan scholen, aan
organisaties waarvan de opbrengst integraal naar een goed doel gaat en aan organisaties
waarin de gemeente zelf actief participeert.
Art.2. Voornoemde verenigingen en scholen dienen gevestigd te zijn op het grondgebied van
de gemeente.
Art.3. Aanvragen voor het ontlenen van de gemeentelijke bestelwagen gebeuren schriftelijk,
uiterlijk op 21 dagen voor de ontlening, ter attentie van het college via de culturele dienst in
het Ontmoetingscentrum Polderbos (culturele.dienst@depinte.be). In dit schrijven worden
duidelijk de aard van het vervoer, het te vervoeren materiaal, de afstand en eventuele
bijkomende bijzonderheden (waarborg, gesloten bestelwagen …) vermeld.
Art.4. De dienst Grondzaken zorgt voor een bestuurder tenzij er andere afspraken gemaakt
werden met de organisatie. In geval de vereniging zelf een bestuurder voorziet gelden de
bepalingen in artikel 5.
Art.5. De bestelwagen kan enkel gebruikt worden buiten de diensturen. Met de ontleende
bestelwagen mag maximum 100 km afgelegd worden.
Er zijn maximaal drie personen in het voertuig toegelaten en er mogen geen personen in de
laadbak.
De sleutels moeten afgehaald worden bij de dienst Grondzaken op een vooraf afgesproken
tijdstip.
De dienst Grondzaken kan bereikt worden via het nummer: 09 280 80 25. Er dient een kopie
van het rijbewijs van de chauffeur(s) te worden afgegeven.
Op moment van het ter beschikking stellen en bij de aflevering van de bestelwagen wordt er
door de dienst Grondzaken en de gebruiker een staat van bevinding opgemaakt (eventuele
schade). De kilometers voor en na ontlening worden genoteerd.
De ontlener/bestuurder kan verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.
Tussen de dienst Grondzaken en de gebruiker worden afspraken gemaakt in verband met het
terugbrengen van de bestelwagen. In principe wordt deze onmiddellijk na gebruik in de
garage geplaatst.
Bij het afgeven/ophalen van de gemeentelijke bestelwagen moet de gebruiker ook een
verklaring ondertekenen waarmee hij/zij verklaart dat:
hij/zij akkoord gaat met de afspraken in dit reglement/deze afsprakennota.
hij/zij op de hoogte is van het feit dat de bestelwagen wel verzekerd is voor BA en
rechtsbijstand (dit betekent dat schade aan het voertuig onder deze polis valt) maar dat hij
bij ongevallen met lichamelijke schade en schade aan derden enkel via zijn/haar persoonlijke
verzekering gedekt wordt.

