
 Naam huurder: .............................................................................................................  

 Datum activiteit: ......................................... 

Vrijetijdscentrum De Schelde 
De Keyserhoeve 66 – 2040 Zandvliet – Tel: 03 298 27 30 
www.vrijetijdscentrumdeschelde.be – vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be  

 
 

 

Aanvraag materiaalhuur  
Vrijetijdscentrum De Schelde  

 

 

Gegevens ontlener 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………… ..........................................................................................  

Rijksregisternummer:   ...........................................................................................................  

Telefoon / GSM:  ...........................................................................................................  

e-mailadres:  ...........................................................................................................  

Lid van vereniging of organisatie:…………………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens activiteit 

Ontleenperiode van ……………………………………….tot………………………………………………………… 

Duid aan:  

 Het materiaal wordt gebruikt ten voordele van mijn vereniging of organisatie. 

 Het materiaal wordt gebruikt voor een openbaar event, namelijk 

 ……………………………………….............................................................. 
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Gevraagd materiaal 

 De huurprijs bedraagt 7,5 euro. Deze wordt aangerekend per week . 

 De waarborg bedraagt 50 euro en moet één maal per item betaald worden . 

 

Materiaal 
Aantal 
weken 

X prijs Subtotaal Waarborg TOTAAL 

Beamer met scherm  
 7,50 €  + 50,00€ 

 

Schminkkoffer  7,50 €  + 50,00€ 
 

Megafoon  7,50 €  + 50,00€ 
 

DVD-en videospeler  7,50 €  + 50,00€ 
 

Walkie Talkie (4 stuks)  7,50 €  + 50,00€ 
 

Sportkoffer met sportitems (2 stuks)  7,50 €  + 50,00€ 
 

Tentje 3m x 3m  7,50 €  + 50,00€ 
 

Tentje 3m x 3m  7,50 €  + 50,00€ 
 

Tentje 3m x 3m  7,50 €  + 50,00€ 
 

Borden & bestek 

Aantallen: (max 100 stuks) 

- borden…… 

- tassen…… 

- bestek…… 

 7,50 €  + 50,00€ 

 

Totaalprijs 
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Reglement voor het huren van materiaal in  
Vrijetijdscentrum De Schelde  

 
1. Het materiaal kan ontleend worden in vrijetijdscentrum De Schelde door een persoon, organisatie of 

vereniging ten dienste van de districtsvereniging of in functie van de organisatie van een openbaar event op 

districtsgrond. Het materiaal wordt niet ontleend ten behoeve van privé-initiatieven of commerciële 

doeleinden. Aanvragen van verenigingen in oprichting worden beoordeeld. 

2. Het gereserveerde huurmateriaal wordt tijdens de openingsuren afgehaald in vrijetijdscentrum De Schelde en 

wordt na de huurperiode ook terug gebracht naar het vrijetijdscentrum.  

3. De huurduur bedraagt steeds 1 week.  

4. De verhuurprijs bedraagt 7,5 euro per item per week. 

5. De waarborg bedraagt 50 euro per item voor de volledige huurtermijn. 

6. De herstellingskosten worden volledig gedragen door de ontlener als het materiaal niet meer werkt of 

beschadigd is. Slijtage wordt hierbij niet meegerekend. De ontlener mag aan het ontleende goed geen eigen 

herstellingen uitvoeren. Het volledige bedrag van het materiaal wordt betaald als het ontleende materiaal niet 

wordt teruggegeven.  

7. De ontlener is bij de ontvangstname en ingebruikname van het materiaal automatisch akkoord dat deze in 

goede staat ontvangen werden.   

8. Het materiaal wordt steeds tijdig teruggebracht in dezelfde staat zoals het verkregen is. De ontlener betaalt 

per dag dat het materiaal te laat wordt teruggebracht het bedrag van de huursom bij. Dit bedrag wordt 

ingehouden van de waarborg.  

9. Het materiaal mag niet worden verder verhuurd aan derden, noch doorgegeven aan anderen. 

10. Het toewijzen van materiaal gebeurt altijd onder voorbehoud van reparaties of te late inlevering door andere 

gebruikers.  

Ik verklaar mij akkoord met het ontleenreglement.  

Handtekening lener,                                                         Handtekening vrijetijdscentrum
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