


Uitleendienst Hechtel-Eksel : REGLEMENT 
 
Artikel 1 Met ingang van heden wordt door de uitleendienst materialen ter beschikking gesteld volgens de 

voorwaarden opgenomen in dit reglement. De betreffende materialen kunnen ter beschikking gesteld worden 
indien ze niet door het gemeentebestuur zelf zijn gereserveerd. 
 
Artikel 2 Hechtel-Ekselse verenigingen, organisaties, instellingen en andere stads- of gemeentebesturen kunnen 

op voorhand bepaalde materialen reserveren bij de uitleendienst.  
Particuliere initiatiefnemers kunnen enkel materiaal ter beveiliging (nadar) reserveren. 
 
Artikel 3 
Materialen 

 Een overzicht van alle te ontlenen materialen is opgenomen als bijlage 1 
Tenten : Er kunnen enkel tenten van 5x5 m  en 5x10 m via het gemeentebestuur ontleend worden. 
Het aantal beschikbare tenten per verhuurbeurt is maximaal 6,  van 5x5m, of max. 3, van 10x5 m of 
combinaties daarvan waarbij per verhuurbeurt niet meer dan een totale oppervlakte van 150 m² wordt 
aangeboden.   
Per verhuurbeurt  kunnen maximaal 2 tenten (5x5) gehuurd worden door eenzelfde vereniging. 

 Materialen worden geleverd en opgehaald door de gemeentelijke diensten op een vooraf afgesproken 
tijdstip en op een bepaalde locatie,die goed bereikbaar moet zijn met een lichte vrachtwagen, met 
uitzondering van de tenten. De tenten zijn geen eigendom van de gemeente en worden geleverd en 
geplaatst door een privé firma. 

 Sanitaire wagen : afhalen en terugbrengen van de sleutel van de sanitaire wagen na afspraak bij onze 
technische buitendienst.  Dit is ook van toepassing voor het afhalen en terugbrengen van de waterdarm 
en de standpijp.  De sanitaire wagen dient gepoetst te zijn wanneer onze technische dienst de sanitaire 
wagen terug komt oppikken. 

 Andere gemeentebesturen kunnen vanaf twee weken voor hun evenement en indien de materialen nog 
aanwezig zijn, de volgende materialen ontlenen: nadar, sanitaire wagen, kiosk (al dan niet met 
overkapping). 

 
Procedure 

 Reserveringen kunnen elektronisch via de website van de gemeente Hechtel-Eksel of via een schrijven 
gericht aan het college van burgemeester en schepenen of in het vrijetijdsloket. 

 De uitleendienst zal binnen de week na de aanvraag om ontlening voorlopig meedelen aan de aanvrager 
of de materialen ter beschikking kunnen worden gesteld en tegen welke voorwaarden dit kan. 
Bij het uitlenen van de tenten gelden de voorwaarden van de verhuurfirma. 

 Aanvragen op dezelfde dag worden door de uitleendienst behandeld rekening houdende met volgende 
respectievelijke voorrangsregeling: 
1. Gemeentebestuur 
2. Hechtel-Ekselse adviesraden 
3. Hechtel-Ekselse verenigingen aangesloten bij een adviesraad 
4. Andere ontleners 

 Indien de reservatie grote materialen bevat, dient de aanvraag minimum 1 maand voor de 
gebruiksdatum te worden aangevraagd. 

 Bij zowel de levering als de ophaling van het materiaal door de gemeentelijke diensten tekent de 
ontlener of zijn gevolmachtigde voor ontvangst of inlevering van het materiaal. 
Bij levering en ophaling van de tenten gelden de afspraken en de voorwaarden van de verhuurfirma 
zoals afgesproken met het gemeentebestuur. 

 Het materiaal wordt bij het leveren en bij het ophalen gecontroleerd door de gemeentelijke dienst, bij 
tenten door de verhuurfirma. Eventuele tekortkomingen kunnen dan gesignaleerd worden. Klachten 
achteraf worden niet aanvaard.  

 Voor aanvragen in het kader van liefdadigheidsdoelen kan het college van burgemeester en schepenen 
uitzonderingen toestaan.  

 
De ontlener 

 De ontlener van het materiaal verbindt er zich toe : 
- Volledig op de hoogte te zijn van onderhavig reglement 
- Voldoende op de hoogte te zijn over het gebruik van het ontleende materiaal 
- Het ontleende materiaal in goede staat terug te bezorgen binnen de overeengekomen tijd 
- De huurprijs tijdig te betalen via overschrijving 
- Een vertegenwoordiger van de gemeentelijke diensten steeds toe te laten tot de ruimte waar het 

ontleende materiaal zich op dat moment bevindt 
- De nodige maatregelen te treffen om het materiaal te beveiligen tegen alle weersomstandigheden, 

brand en diefstal 
- De ontleende materialen niet verder uit te lenen of te verhuren aan derden 



- De nodige documenten te ondertekenen. Bij het uitlenen van de tenten gelden de voorwaarden van 
de verhuurfirma binnen de gestelde grenzen van de gemeente. 

 
 
 
Termijnen 

 Het materiaal kan voor maximum 7 dagen worden ontleend. Tenten enkel voor een weekend en de 
streetsoccer kooi moet voor 1 ganse week ontleend worden en dit enkel en alleen tijdens 
schoolvakanties, met uitzondering van het groot verlof (juli/augustus).  

 Het ontleende materiaal moet de 1
ste

 werkdag na het plaatsvinden van de activiteit worden terugbezorgd 
aan de gemeentelijke diensten. Voor de tenten gelden de afspraken die de vereniging heeft gemaakt 
met de verhuurfirma. 

 
Artikel 4 
Huurprijs 

Voor het ontlenen van materialen zal een huurprijs gevraagd worden. De tarieven zijn opgenomen als bijlage 1. 
De huurprijs moet betaald worden na ontvangst van het overschrijvingsformulier dat u wordt toegestuurd door de 
financiële dienst van het gemeentebestuur. 
In het kader van uitwisseling van materialen tussen gemeentebesturen kunnen de omliggende gemeentebesturen 
gratis gebruik maken van de materialen van de gemeente tegen de geldende voorwaarden. Zij dienen in te staan 
voor eigen vervoer. 
 
Artikel 5 
Annulering en annuleringskosten 

 Elke aanvraag dient minimum  2 weken voor de afgesproken ontleningsdatum en schriftelijk te worden 
geannuleerd bij de bevoegde ambtenaar van de uitleendienst. Indien de aanvraag minder dan 2 weken 
voor de afgesproken ontleningsdatum wordt geannuleerd, wordt de volledige uitleenvergoeding 
gefactureerd. 

 
Artikel 6 
Beschadiging, misbruik, diefstal of verlies 

 De ontleende materialen dienen proper te worden ingeleverd. Indien na controle door het personeel van 
de gemeentelijke uitleendienst blijkt dat de materialen vervuild zijn, dient de ontlener een 
poetsvergoeding te betalen van € 30,00 per uur met een minimum van €100,00 per activiteit. Voor de 
tenten gelden de regels van de verhuurfirma. 

 Eventuele beschadigingen, diefstal of verlies van het ontleende materiaal zijn voor rekening van de 
ontlener 

 Herhaalde beschadigingen worden gemeld aan het college van burgemeester en schepenen, dat de 
betrokken ontleners kan uitsluiten 

 Eventuele diefstal moet door de ontlener eveneens onmiddellijk worden gemeld bij de lokale politie 

 In geval van misbruik kan het ontleende materiaal onmiddellijk worden teruggevorderd 
 
Artikel 7 
Vergoedingen 

 De ontlener verbindt  zich ertoe : 
- De kosten te dragen in geval van nalatigheid, onjuist gebruik, …. 
- Beschadigd materiaal niet zelf te herstellen. Herstellingen worden uitgevoerd in opdracht van het 

gemeentebestuur en verrekend aan de ontlener 
- De volledige nieuwprijs te betalen in geval van verlies 

 Eventuele te innen vergoedingen worden verrekend aan de ontlener 
 
Artikel 8 

 De gemeente Hechtel-Eksel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele 
schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van ontleende materialen of uit eventuele 
gebreken daarvan. De verenigingen dienen derhalve een verzekering af te sluiten inzake burgerlijke 
aansprakelijkheid en/of brand. 

 Met vragen om uitzondering en betwistingen kan je terecht bij de bevoegde ambtenaar van de 
uitleendienst 

In geval van niet naleving van dit reglement bestaat de mogelijkheid van tijdelijke of definitieve uitsluiting. 
 
Artikel 9 
Overgangsmaatregelen 

De verhuringen die tot op datum van heden werden toegekend en vastgelegd worden afgehandeld volgens de tot 
op heden gemaakte afspraken van het ontlenen van materialen. 
 
 



 
 
 
 

         

 
Bijlage 1     Uitleenpakket     

 

 
              

 

 
Materiaal     Prijs       

 

 
              

 

 
      Vereniging lid particulier 

 

 
  

 
  adviesraad 

 
  

 

 
              

 

 
nadar     gratis   gratis   

 

 
              

 

 
kiosk      25 euro   niet ontleenbaar   

 

 
1 tot 15 elementen   12,50 euro niet ontleenbaar 

 

 
tot 30 elementen   25 euro   niet ontleenbaar   

 

 
              

 

 
klein podium   10 euro   niet ontleenbaar 

 

 
              

 

 
tent             

 

 
5x5 m 

 
  50 euro   niet ontleenbaar 

 

 
5x10 m 

 
  100 euro   niet ontleenbaar 

 

 
              

 

 
sanitaire wagen   31 euro   niet ontleenbaar   

 

 
  

 
      

 
  

 

 
verdeelkast   gratis   niet ontleenbaar 

 

 
              

 

 
standpijp 

 
  gratis   niet ontleenbaar 

 

 
  

 
      

 
  

 

 
waterdarm   gratis   niet ontleenbaar 

 

 
              

 

 
collector 

 
  gratis   niet ontleenbaar 

 

 
  

 
      

 
  

 

 
marktwagen   gratis   niet ontleenbaar 

 

 
              

 

 
signalisatiemateriaal gratis   niet ontleenbaar 

 

 
  

 
      

 
  

 

 
streetsoccer kooi   70 euro   niet ontleenbaar 

 

 
              

 

         

          


