
District Borgerhout: Reglement uitleendienst  
 

Artikel 1: Wat  
Het district Borgerhout ontleent gratis reuzenspelen ter ondersteuning van Borgerhoutse 
jeugdactiviteiten. Het districtscollege legt vast welke soorten organisaties in aanmerking 
komen voor dit reglement. Bij het in werking treden van dit reglement komen alle 
Borgerhoutse jeugd- en sportverenigingen in aanmerking. 
 
Artikel 2: Aanvraagformulier 
De ontlening gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld 
door de jeugddienst. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de jeugddienst van 
Borgerhout. 

Artikel 3: Procedure 
De aanvragen gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 week voor de geplande 
activiteit. Bij de behandeling van de aanvragen wordt prioriteit gegeven in volgorde van 
datum waarop zij werden ingediend. Toewijzing van materiaal gebeurt schriftelijk door het 
district en wordt pas als definitief beschouwd na ondertekening van het aanvraagformulier. 

Artikel 4: Duur en boetesysteem 
De ontlening geldt voor een periode van 6 kalenderdagen. Ontleningen kunnen voor langere 
termijn worden toegestaan op voorwaarde dat ze vóór de ontlening worden aangevraagd en 
gemotiveerd. Voor spelmateriaal dat te laat wordt binnengebracht wordt een boete van 5 euro 
per materiaal per dag aangerekend.  

Artikel 5: Afhalen en inleveren materiaal 
Afhalen en inleveren van het materiaal dient te gebeuren tijdens de uren opgegeven op het 
aanvraagformulier. 
 
Artikel 6: Ontleend materiaal 
Per soort toestel en per activiteit kan maximaal 1 toestel van het bedrijfsklare materiaal 
worden gereserveerd. Ontlening van meerdere gelijksoortige toestellen kan worden toegestaa, 
indien dit voldoende wordt gemotiveerd. Het ontleende materiaal dient op eigen kosten 
afgehaald en teruggebracht te worden binnen de overeengekomen termijn. De nodige 
voorzorgen moeten door de ontlener worden genomen om het uitgeleende materiaal zonder 
schade te vervoeren. Het ontleende materiaal kan in geval van misbruik onmiddellijk worden 
teruggevorderd. De ontlener wordt verondersteld het gebruik en de behandeling van het 
ontleende materiaal te kennen. 

Artikel 7: Beschadiging, diefstal, verlies 
Beschadiging, diefstal of verlies ( geheel of gedeeltelijk) vallen volledig ten laste van de 
ontlener en moet onmiddellijk worden gemeld aan het district.  Diefstal moet ook 
onmiddellijk worden aangegeven bij de politie. Bij beschadiging zal de ontlener alle 
beschadigde onderdelen inleveren.  Dit geldt ook voor meegegeven reservestukken waarvan 
de verpakking beschadigd of onnodig geopend werd. 
Bij beschadiging, diefstal, verlies of niet terugbrengen van materiaal wordt in principe de 
actuele nieuwwaarde van het materiaal of van gelijksoortig materiaal aangerekend, tenzij de 
ontlener gelijkwaardig of even kwaliteitsvol materiaal aankoopt of dit op zijn kosten door de 
jeugddienst laat doen.  
 



 
Artikel 8: Aansprakelijkheid 
Het district Borgerhout kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele 
andere schadelijke of financiële gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het 
ontleende materiaal of uit eventuele gebreken hiervan. 

Artikel 9: Controle van het ontleend materiaal 
Behoudens expliciet anders vermeld wordt het materiaal geacht in goede staat te zijn 
meegegeven en moet het in dezelfde staat worden teruggebracht. 
 
Artikel 10: Slotbepaling 
Door het ontlenen van enig materiaal verklaart de ontlener de bepalingen van dit reglement te 
aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen. 
 
 


