
 Gemeente Zedelgem 

 

 

 

CULTUUR - Reglement betreffende de gemeentelijke uitleendienst 

 

 

 

Artikel 1.- 

Het gemeentebestuur van Zedelgem verhuurt materiaal aan erkende jeugd- en 

volwassenenorganisaties en aan de schoolgemeenschappen in Zedelgem voor activiteiten die 

plaatsvinden op het grondgebied van groot-Zedelgem.  

Er wordt geen materiaal ontleend aan private personen. 

 

Artikel 2.- 

De uitleendienst is gevestigd in de technische dienst, Schatting 71, 8210 Veldegem. 

 

Artikel 3.- aanvraag 

Alle aanvragen worden ingediend bij de technische dienst door middel van het aanvraagformulier, dat 

ter beschikking is op deze dienst. Aanvragen kunnen ook via het digitale loket op 

http://www.zedelgem.be.  

De aanvragen worden chronologisch behandeld. 

Gereserveerde materialen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot één week voor de gevraagde 

datum.  Indien de reservatie later of niet geannuleerd wordt, is de volledige huurprijs verschuldigd. 

 

Artikel 4.- duur 

De duur van de ontlening is beperkt tot vier kalenderdagen.  De periode van ontlening kan verlengd 

worden met termijnen van dezelfde duur. 

 

Artikel 5.- Tarieven 

De tarieven worden als volgt vastgesteld: 

 

Soort Materiaal Aantal (per 

01/07/2008) 

Tarief/stuk 

Geluid grote geluidsinstallatie 1 22,5 EUR 

 microfoon (per stuk) 3 1,5 EUR 

 statieven (micro) 3 1,5 EUR 

 combibox 1 5 EUR 

 installatie met 

hoornluidsprekers 

1 25 EUR 

Projectie overheadprojector 1 8 EUR 

 LCD-projector 1 25 EUR  

 projectiescherm 1 5 EUR 

Belichting lichtorgel 1 10 EUR 

 spots (per stuk) 8 5 EUR 

 statieven (spots) 2 1,5 EUR 

 tentoonstellingsspots 

(klem) (per stuk) 

20 0,5 EUR 

Varia perculator (100 tassen) 2 1,5 EUR 

 kopjes + schotels (per stuk) 144 0,1 EUR 



 glazen (receptie) (per stuk) 72 0,1 EUR 

 vlaggen  gratis 

 vlaggenmasten  gratis 

Meubilair stoel  0,15 EUR 

 Kleine klaptafel  1 EUR 

 schraagtafel  0,5 EUR 

 podium 1(6 elementen) 1 48 EUR (1) 

 Extra element voor podium 1 1 2,5 EUR 

 podium 2 1 58 EUR (1) 

 praattafels 21 1,5 EUR 

 tenten 3 25 EUR 

Veiligheid nadars  0,4 EUR (+ 33 EUR transport) 

Publiciteit Inschuifborden (set van 8) 1 8 EUR 

Speelgoed Sjoelbak 1 2 EUR 

 Reuzemikado 1 5 EUR 

 Soft Legoblokken (set) 1  5 EUR 

 Reuze vier op een rij 1 5 EUR 

 Reuzejenga 1 5 EUR 

 Volledige set speelgoed (5 

soorten) 

1 20 EUR 

(1): inclusief vervoer 

 

Opmerkingen: 

 Tenzij anders vermeld gelden de tarieven vanaf de eerste dag van huur en voor een periode 

van maximum 4 dagen.   

 Tafels en stoelen kunnen gratis gehuurd worden indien de huurder zelf zorgt voor het 

transport.  Bij levering door de gemeente wordt een meerprijs van 33 EUR aangerekend. 

 Podia worden altijd geleverd door de technische dienst, voor die levering wordt 25 EUR 

aangerekend. 

 

Artikel 6.- Betaling 

De ontlener ontvangt een factuur waarop de totaalprijs van de reservatie is vermeld.  Deze factuur 

dient betaald te worden, ten laatste 30 dagen na ontvangst van de factuur. 

 

Artikel 7.- schade 

Elke schade die door de ontlener vastgesteld wordt, wordt gemeld aan de technische dienst bij het 

terugbrengen van het materiaal. 

 

Artikel 8.- schadevergoeding 

Het gemeentebestuur kan in geval van schade of bevuiling van het ontleende materiaal en in geval van 

verlies of diefstal een schadevergoeding eisen van de betrokken ontlener die alle kosten van herstel, 

reiniging of vervanging dekt.  Elke schadevergoeding bedraagt minimaal 50 EUR.   

Bij niet betaling van de schadevergoeding wordt de huurder van elke toekomstige verhuring 

uitgesloten. 

 

Artikel 9.- afhaling 

Het ontleende materiaal wordt door de ontlener afgehaald en terugbezorgd. Het ontleende materiaal 

moet terugbezorgd worden binnen de overeengekomen termijn: per kalenderdag vertraging zal een 

schadevergoeding van 20% van de totale huurprijs aangerekend worden. 

 

Artikel 10.- bijzondere voorwaarden 

NADARS: 

- Nadars zijn gratis voor de uitvoering van politiereglementen en voor wielerwedstrijden. 



- Nadars kunnen maximaal één maand op dezelfde plaats gebruikt worden. 

VLAGGENMASTEN, PODIA EN TENTEN: 

- Vlaggenmasten en podia worden altijd geleverd en geplaatst door de technische dienst. 

- Voor het leveren en plaatsen van podiumel 1 wordt een minimum startbedrag van 48 EUR 

gevraagd. Hierbij zijn 6 elementen inbegrepen, voor elk bijkomend element wordt 2,5 EUR 

aangerekend. 

INSCHUIFBORDEN: 

De inschuifborden kunnen gebruikt worden voor publiciteit, op voorwaarde dat er plaats beschikbaar 

is op de aankondigingsborden.  De borden kunnen bekleefd worden met niet-permanente 

bevestigingselementen.  In geen geval kan beschildering of benageling toegestaan worden.   

 

Artikel 11.- vrijstellingen 

- een vereniging die een projectsubsidie krijgt van de gemeente, kan het materiaal gratis 

verkrijgen voor activiteiten binnen dit goedgekeurde project.   

- alle door de jeugdraad erkende jeugdverenigingen kunnen bij de eerste reservatie van een 

kalenderjaar genieten van een gratis levering van materiaal.  Voor de andere geleverde 

ontleningen in de loop van datzelfde jaar zijn de in artikel 5 bepaalde verhuurprijzen en de 

vervoerskost integraal van toepassing. 

- Scholen en instellingen op het grondgebied van groot-Zedelgem, gemeentelijke vzw's en 

kerkfabrieken worden van elke betaling van huurprijs vrijgesteld. 

De bepalingen voor schadevergoeding (artikel 8) blijven gelden bij alle vrijstellingen, alsook de 

schadevergoeding voor te laat terugbrengen van het materiaal (artikel 9). 

 

Artikel 12.- De ontlener verbindt er zich toe het ontleende materieel niet uit te lenen of te verhuren 

aan derden. Indien het gemeentebestuur gegronde twijfels heeft met betrekking tot eventuele 

doorverhuring, kan zij het ontleende materieel onmiddellijk opvorderen. 

 

Artikel 13.-  

Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere 

schadelijke gevolgen die zich zouden kunnen voordoen door het gebruik van het ontleende materiaal. 

 

Artikel 14.-  

Door het ontlenen van materiaal verbindt de ontlener zich ertoe de bepalingen van dit reglement na 

te leven.  Indien het reglement door de ontlener niet nageleefd wordt, dan kan het gemeentebestuur 

de ontlener van verdere ontlening schorsen. 

 

Artikel 15.-  

Dit tariefreglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad op 26 juni 2008.  Alle 

vorige reglementen zijn vervallen en ongeldig. 

 

Artikel 16.- 

Dit reglement wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid. 

 

 

 


