GEBRUIKERSREGLEMENT

UITLEENDIENST

Art. 1. :

WAT
De gemeentelijke Jeugdraad van Zwevegem stelt materiaal voor ontlening ter
beschikking.

Art. 2. :

WAAR
De uitleendienst is ondergebracht in de jeugddienst | Otegemstraat 236 | 8550
Zwevegem.

Art. 3. :

AANVRAAG
Alle aanvragen dienen te gebeuren bij de jeugddienst per mail jeugd@zwevegem.be,
telefonisch 056 76 59 80, of ter plaatse.

Art. 4. :

Art 5. :

Bij aanvraag tot ontlening wordt prioriteit verleend volgens de datum van aanvraag. Bij
de aanvraag tot ontlening genieten jeugdverenigingen echter steeds prioriteit op
volwassenenverenigingen en individuen.
VOOR WIE
Iedereen kan materiaal ontlenen bij de uitleendienst.

Art 6. :

IVA Z@P, VZW Jeugdhuis de Harp, Jeugdraad Zwevegem, Gemeentediensten
Zwevegem en Noord-Zuid raad. kunnen gratis materiaal ontlenen.

Art 7. :

Organisaties die een activiteit voor het goede doel in Zwevegem organiseren zijn
vrijgesteld voor het betalen van de huurprijs, mits dit werd goedgekeurd door de VIP’s
van de jeugdraad. Waarborg & verzekering blijven in dit geval wel van toepassing.

Art 8. :

Subsidiegerechtigde jeugdverenigingen uit Zwevegem zijn vrijgesteld tot het betalen
van een huurprijs & waarborg.
ONTLENEN

Art. 9. :

Tijdige reserveren (zeker 3 weken maar in het beste geval 3 maanden vooraf).

Art. 10. :

Het materiaal wordt ter beschikking gesteld voor MAXIMUM 7 DAGEN. Ontlening voor
een langere termijn kan na afspraak en motivatie worden toegestaan door de
jeugdraad.

Art. 11. :

De uitleendienst is open op maandag en vrijdag tussen 16u en 17u30 en bevindt zich
in de Otegemstraat 236 te Zwevegem. Het materiaal kan afgehaald worden na
bevestiging via mail op maandag of vrijdag avond, tenzij anders afgesproken bij de
reservatie.

Art. 12. :

Voor de ontlening van het materiaal dient door de ontlener een vastgestelde
waarborg, huurprijs en/of verzekering betaald te worden. Dit bedrag moet cash
betaald worden bij ontlening, tenzij het totaal bedrag hoger is dan €200.

Art. 13. :

Het ontleende materiaal mag in geen geval aan derden ontleend en/of doorverhuurd
worden.

Art. 14. :

Alle door de ontlener aangevraagd materiaal dient door hemzelf afgehaald en
teruggebracht te worden, en dit op eigen kosten

Art. 15. :

Heb je pech en is ons materiaal reeds is uitgeleend ? Kijk dan even bij onze collega's:
Provinciale uitleendienst West-Vlaanderen
http://www.westvlaanderen.be/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst/
of bij de jeugddiensten van Kortrijk, Deerlijk en Harelbeke.

Art. 16. :

VERZEKERING
De Jeugdraad heeft, in het kader van de uitleendienst, een verzekeringspolis “alle
risico’s” afgesloten voor alle materialen. Niettemin blijven huurders verder
aansprakelijk voor eventuele beschadigingen, diefstal of verlies, indien deze niet door
de polis gedekt zijn en zullen zij ook in staan voor de hieraan verbonden kosten.
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Kosten voortvloeiend uit de franchise en de eventuele aankoop van nieuwe materialen
ter vervanging van de beschadigde en/of verdwenen items zijn steeds ten laste van de
huurder.
Art. 17. :

Subsidiegerechtigde jeugdverenigingen & goede doelen uit Zwevegem betalen voor
de verzekering € 7.50 per uitlening. Bij alle andere ontleningen zit dit vervat in de
huurprijs.

Art. 18. :

De uitleendienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of andere
schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende
materiaal.

Art. 19. :

TERUGBRENGEN
Het materiaal moet teruggebracht worden op maandag of vrijdag tussen 16u en 17u30
in de Otegemstraat 236 te Zwevegem, tenzij anders afgesproken bij de reservatie.

Art. 20. :

Bij de aflevering van het ontleende materiaal dient de ontlener het materiaal op te
stellen op de daartoe bestemde plaats op de Jeugddienst. Het materiaal moet
uitgestald worden, klaar voor gebruik.

Art. 21. :

De verantwoordelijke van de uitleendienst bepaalt op dat moment of het uitgeleende
materiaal gedurende de uitleningsperiode intact is gebleven. Is dit laatste niet het
geval, dan is de verantwoordelijke gemachtigd de waarborg in te houden.

Art. 22. :

De ontlener verbindt er zich toe ALLE materiaal terug te brengen, ook bij
beschadiging. De ontlener moet spontaan de uitleendienst op de hoogte brengen van
DIEFSTAL, BESCHADIGING en VERLIES van het geleende materiaal. Diefstal moet
gemeld worden bij de politie. Gehele of gedeeltelijke beschadiging, verlies of diefstal
valt ten laste van de ontlener indien dit niet door de verzekeringspolis gedekt is.
Slijtage van het materiaal en materiaal met beperkte levensduur worden niet ten laste
van de ontlener gebracht.

Art. 23. :

Bij laattijdig terugbrengen wordt een schadevergoeding gevraagd. Per dag wordt 5
euro aangerekend, tenzij men de jeugddienst op de hoogte bracht van het laattijdig
terugbrengen.

Art. 24. :

RECHTEN & PLICHTEN
Het Klein Overleg van de jeugdraad behoudt het recht om na de aankoop van de
materialen ten behoeve van de uitleendienst steeds de waarborg en huurprijs vast te
stellen. Eénmaal per jaar, tijdens een algemene vergadering van de jeugdraad, geven
zij hiervan een overzicht.

Art. 25. :

Voor bijzondere gevallen, waar dit reglement geen onmiddellijke oplossing biedt,
wordt de jeugdconsulent gemachtigd een beslissing te nemen, die in de eerstvolgende
vergadering van de Jeugdraad wordt voorgelegd.

Art. 26. :

Bij gebruik dienen alle schriftelijke en/of mondelinge richtlijnen strikt nageleefd te
worden. Het is verboden zelf veranderingen en herstellingen aan de materialen aan te
brengen.

Art. 27. :

In geval van misbruik van vertrouwen en eventuele inbreuken op dit reglement kunnen
de ontleende materialen onmiddellijk teruggevorderd worden. De verschuldigde
bedragen dienen dan ook onmiddellijk betaald te worden. Bij
herhaaldelijke
onregelmatigheden kan de ontlener tijdelijk of definitief uitgesloten worden.

Art. 28. :

Wie materiaal ontleent, verklaart zich akkoord met bovenstaand gebruikersreglement
en verbindt er zich toe het materiaal te hanteren volgens afspraken en/of handleiding.

Art. 29. :

Eventuele openstaande schulden/facturen van subsidiegerechtigde jeugdverenigingen
zullen afgetrokken worden van het subsidiebedrag van de vereniging op het einde van
het werkjaar. Indien het subsidiebedrag ontoereikend zou blijken om dit bedrag te
betalen dan worden de kosten op de ontlener verhaald.

Art. 30.:

De algemene vergadering van de Jeugdraad kan ten alle tijde het
gebruikersreglement aanpassen en/of veranderen.

Reglement uitleendienst versie 25/11/2015

