JEUGDDIENST GERAARDSBERGEN
Jeugdcentrum De Spiraal
Zakkaai 29
9500 Geraardsbergen
054 43 45 37

Uitleendienst Jeugd

UITLEENDIENST GERAARDSBERGEN
Reglement
1.

De Stedelijke Jeugdraad en de Jeugddienst, die instaan voor het beheer van de uitleendienst, stellen materiaal voor
ontlening ter beschikking van jeugdvereningen, scholen, volwassenenverenigingen en particulieren.
Uitzondering hierop zijn de tenten, die enkel kunnen gereserveerd worden voor jeugdverenigingen en
scholen.

2.

De ontlening wordt in principe beperkt tot maximaal één week. Voor langere termijn kan dit, indien de aanvrager
ze motiveert, worden toegestaan.

3.

De uitleendienst is ondergebracht in JC De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen.

4.

Alle aanvragen gebeuren bij de Stedelijke Jeugddienst, via uitleendienst@geraardsbergen.be

5.

Bij het behandelen van de aanvraag wordt prioriteit verleend volgens de datum van aanvraag. Daarnaast hebben
jeugdverenigingen en scholen voorrang op volwassenenverenigingen. Volwassenenverenigingen en particulieren
kunnen maximaal 6 maand op voorhand materiaal aanvragen.

6.

Voor de ontlening van de materialen wordt een waarborgsom gevraagd, afhankelijk van het soort materiaal. Deze
waarborgsom dient betaald te worden bij het afhalen van het materiaal. Ze wordt bij het inleveren terugbetaald op
voorwaarde dat het materiaal volledig en onbeschadigd wordt terugbezorgd.
In geval van schade, die niet bij controle merkbaar was, en slechts door gebruik naderhand tot uiting komt, kan de
Jeugdraad/Jeugddienst mits voldoende bewijzen schadevergoeding van de verantwoordelijke ontlener eisen.
Beschadigingen worden steeds via de Jeugdraad/Jeugddienst hersteld en worden later door de ontlener betaald aan
de hand van een factuur.

7.

Voor -26 jarigen, stadsdiensten, scholen, jeugdbewegingen en verenigingen aangesloten bij erkende adviesraden
van stad Geraardsbergen is de ontlening gratis. Anderen betalen een huurprijs naargelang het ontleende materiaal.
De opbrengst van de huurprijs wordt besteed aan eigen herstellingen van het materiaal en voor de uitbreiding van
het uitleenbestand.

8.

Alle ontleende stukken dienen door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht te worden, dit op eigen kosten en
met aangepast vervoer.

9.

Enkel de paviljoententen worden ter plaatse opgesteld en nadien opgehaald door de Technische Dienst van de Stad
Geraardsbergen.

10. De ontlener verbindt zich ertoe het ontleende materiaal in geen geval verder aan derden uit te lenen en/of te
verhuren.
11. Bij gebruik dienen alle schriftelijke en/of mondeling verstrekte richtlijnen aangaande gebruiksaanwijzing en
behandeling strikt nageleefd te worden.
12. Eventuele beschadiging, verlies of diefstal van het ontleende, hetzij geheel of gedeeltelijk (onderdelen, wissel- en
reservestukken), vallen ten laste van de verantwoordelijke ontlener. Bij herhaalde beschadiging of tekortkoming zal
de betrokken organisatie of persoon voor verdere ontlening uitgesloten worden.
13. De ontlener wordt verzocht de Jeugdraad/Jeugddienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen bij de
ontleende toestellen.
14. De Jeugdraad/Jeugddienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of andere schadelijke
gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal.
15. Door het ontlenen van het materiaal verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en
waarborgt de strikte naleving ervan.
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Aanbod uitleendienst
De waarden van de huurprijs en waarborg die terug te vinden zijn in deze folder zijn per ontleend
stuk.

1. Verkleedmateriaal
Sinterklaas

Zwarte piet

Aantal: 3
Huurprijs: 25 euro
Waarborg: 25 euro

Aantal: 15
Huurprijs: 10 euro
Waarborg: 10 euro

!! Maximum 5 per
ontlening
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2. Audio- Visueel en organisatie materiaal
Projectiescherm (2,5 x 2,5m of 4mx3m)

Walkies (2 keer 4 stuks)

Aantal: per 4
Huurprijs: 40 euro
Waarborg: 40 euro

Aantal: 1
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro

Beamer

Mobiele PA

Aantal: 2
Huurprijs: 25 euro
Waarborg: 25 euro

Set van 6 toogtafels + transportkar

Aantal: 1
Huurprijs: 20 euro
Waarborg: 20 euro

Aantal: 2
Huurprijs: 25 euro
Waarborg: 25 euro

Megafoon

Aantal: 1
Huurprijs: 25 euro
Waarborg: 25 euro
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3. Volksspelen
Bakschieten

Aantal: 1
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro

Clownwerpen

Hoefijzerwerpen

Aantal: 1
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro

Ringwerpen

Aantal: 1
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro

Sjoelbak

Aantal: 1
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro

Aantal: 2
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro
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Tafelkegelspel

Trou-madame
Aantal: 1
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro

Aantal: 1
Huurprijs: 5 euro
Waarborg: 5 euro

Labyrinth (nieuw!)

Aantal: 1
Huurprijs: 25 euro
Waarborg: 25 euro

4. Tenten
Partytent (met plooisysteem)

Vendeltent
Aantal:
4 van 3 x 3 m
2 van 6 x 3m
Waarborg: 20 euro

Aantal: 5
Waarborg: 25 euro

Alle tenten kunnen
aan elkaar worden geplaatst!!!
(enkel voor jeugdverenigingen en scholen)
(enkel voor jeugdverenigingen en scholen)
Eettent of paviljoentent
Aantal: 2 van 5 x 5m
Waarborg: 125 euro
voor 1 tent, 250 euro
voor beide tenten

(enkel
voor
jeugdverenigingen, stadsdiensten en scholen)
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Buttonmachine + cirkelsnijder + materiaal

Huurprijs: 20 euro
Waarborg: 25 euro
Prijs voor materiaal:
15 cent / button.
Het materiaal dat niet gebruikt wordt, zal niet in rekening
gebracht worden!
Geluidsmeter

Huurprijs: 30 euro
Waarborg: 30 euro

Verplicht op elke festiviteit!
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Fairtrade stand (nieuw!)

Huurprijs: n.v.t.
Waarborg: 25 euro
Gasvuur + kookmateriaal

Huurprijs: 20 euro
Waarborg: 25 euro
Gasvuur + aansluitingen / paellavuur + aansluitingen
Kookpot 50 L + grote scheplepel
Braadslee
Paëllapan
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