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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 waarborg moet éénmaal per item betaald worden . 

 

Materiaal 
Kruis 

gewenst 
item aan 

Waarborg 

Beamer met scherm   
50,00€ 

Schminkkoffer 
 

50,00€ 

Megafoon 
 

50,00€ 

DVD-en videospeler 
 

50,00€ 

Walkie Talkie (4 stuks) 
 

50,00€ 

Sportkoffer met sportitems (2 stuks) 
 

50,00€ 

Tentje 3m x 3m 
 

50,00€ 

Tentje 3m x 3m 
 

50,00€ 

Tentje 3m x 3m 
 

50,00€ 

Borden & bestek 

Aantallen: (max 100 stuks) 

- borden…… 

- tassen…… 

- bestek…… 

 

50,00€ 

Mobiel verkeersparcours  

(*reglement met uitzonderingen) 

 

100,00€ 

Totaal waarborg  

 

 

 

http://www.vrijetijdscentrumdeschelde.be/
mailto:vrijetijdscentrumdeschelde@stad.antwerpen.be


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

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

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

 
 

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 vereniging uit het district of in functie van de organisatie van een openbaar 

event op grondgebied van het district. 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. Bij de ontlening van het mobiel 

verkeersparcours gelden enkele uitzonderingen, zie vanaf punt 9. 

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

4. 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.  

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

goede staat ontvangen werden.   

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

zijn waarborg indien het materiaal te laat wordt teruggebracht. Dit bedrag wordt ingehouden van de 

waarborg.  

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

8. 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 vrijetijdscentrum        Handtekening lener,                                                         
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Reglement voor het huren van  
het mobiel verkeersparcours  

 

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

vereniging ten dienste van de vereniging uit het district of in functie van de organisatie van een openbaar 

event op grondgebied van het district. Het materiaal wordt niet ontleend ten behoeve van privé-initiatieven of 

commerciële doeleinden. Aanvragen van verenigingen in oprichting worden beoordeeld. 

10. De waarborg bedraagt 100 euro voor de volledige huurtermijn. 

11. De aanhangwagen  wordt afgeleverd en opgehaald door een medewerker van het vrijetijdscentrum op de 

vooraf overeengekomen locatie in het district. De overdracht van de aanhangwagen gebeurt steeds in 

aanwezigheid van de ontlener of zijn vertegenwoordiger. 

12. Tijdens de hele duur van de bruikleen is de ontlener aansprakelijk voor diefstal en beschadiging van de 

aanhangwagen en/of inhoud.  De aanhangwagen wordt slotvast afgeleverd. 

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

goede staat ontvangen werd.   

14. Het materiaal wordt steeds terug gegeven in dezelfde staat zoals het verkregen is.  

15. Herstellingskosten zullen verhaald worden op 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 aankoopbedrag van het materiaal wordt betaald als het ontleende materiaal niet 

wordt teruggegeven.  

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

17. Het toewijzen van materiaal gebeurt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid. 

18. Het mobiel verkeersparcours omvat een gesloten aanhangwagen met als inhoud: 53 verkeersborden, 53 palen 

van 1m25 met afdekdop, 53 rubberen sokkels van 12 kg, en verkeerslichten (2 verkeerslichten 'auto', 2 

verkeerslichten 'voetganger', 4 sportpalen, 4 voeten, 1 afstandsbediening). 

 

Ik verklaar mij akkoord met het ontleenreglement.  

 

Handtekening vrijetijdscentrum        Handtekening lener,                                                         
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