REGLEMENT
ONDERSTEUNING B9: uitleendienst/ spelotheek
Art. 1: De jeugddienst stelt materiaal ter ontlening beschikbaar. Dit in de eerste plaats aan de erkende jeugdwerkinitiatieven uit Kortemark.
Art. 2: Andere verenigingen en onafhankelijke personen kunnen ook een beroep doen op de uitleendienst op voorwaarde dat het ontleende materiaal niet
wordt gebruikt voor commerciële doeleinden of persoonlijk verrijkende activiteiten, maar de erkende jeugdwerkinitiatieven van de gemeente
krijgen voorrang. Dat betekent dat de ‘andere’ verenigingen en ‘onafhankelijken’ pas een maand voor de geplande ontleningdatum zekerheid
krijgen over de mogelijkheid voor ontlening.
Art. 3: De aanvragen moeten telefonisch, met fax of via mail gericht worden aan de gemeentelijke jeugddienst.
Art. 4: Bij het behandelen van de aanvraag wordt prioriteit verleend volgens de datum van aanvraag. Een aanvraag kan niet langer dan 1 jaar voor de
datum van ontlening ingeboekt worden.
Art. 5: Het materiaal wordt als volgt uitgeleend (zon –en feestdagen niet meegerekend):
- de kookset, de digitale videocamera en het gasbekken: per tijdseenheid van maximum 3 kalenderdagen of kampperiode.
- de rest: per tijdseenheid van maximum 3 kalenderdagen.
Art. 6: Alle door de ontlener te bedienen apparatuur dient afgehaald en teruggebracht te worden op eigen kosten, op de jeugddienst, op het gestelde uur
en binnen de overeengekomen termijn. Bij het niet tijdig terugbrengen van het materiaal, wordt, per dag te laat, de dag- of week huurprijs
aangerekend. Een annulatie van geleende materialen moet 24 uur op voorhand meegedeeld worden aan de jeugddienst of de huurprijs wordt
aangerekend.
Art. 7: De persoon die de materialen afhaalt en het aanvraag formulier ondertekend is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. Vraag indien nodig
uitleg of hulp bij het aankoppelen van het materiaal zodat nodeloze schade kan vermeden worden. Indien bepaalde toestellen toch beschadigd
werden, wordt verzocht om dit spontaan te melden. Er mag in geen geval geprobeerd worden om het toestel zelf te repareren, omdat daardoor
bv. de garantie op het toestel kan vervallen, of nog ernstiger beschadigingen kunnen ontstaan.
Art. 8: Eventuele beschadiging, verlies of diefstal van het ontleende materiaal, hetzij geheel of gedeeltelijk (wisselstukken, reservestukken of
onderdelen), vallen ten laste van de verantwoordelijke ontlener. De toestellen worden bij het terugbrengen gecontroleerd op eventuele
beschadiging. In geval van schade, die niet bij de controle merkbaar was en slechts door gebruik naderhand tot uiting komt, kan de jeugddienst
mits voldoende bewijzen, schadevergoeding van de ontlener eisen. De jeugddienst zorgt voor de herstelling als iets beschadigd is. Die
herstellingskosten worden gefactureerd aan de ontlener. Als ontlener mag je zelf geen herstellingen verrichten of iets anders aankopen. De
mogelijke kosten moeten maximum 1 maand na de postdatum van de onkostenfactuur betaald worden. De ontlener wordt verzocht de
jeugddienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen bij de ontleende toestellen. Bij diefstal van geleend materiaal dient onmiddellijk
aangifte gedaan te worden bij de politie. Afschrift van deze aangifte dient zo spoedig mogelijk te worden bezorgd aan de jeugddienst.
Art. 9: Bij niet-betaling van eventuele schade-eisen vanwege de jeugddienst door een jeugdwerkinitiatief, kan de jeugddienst of de jeugdraad het deel
van de toe te kennen subsidies aan die vereniging, dat gelijk staat met het verschuldigde bedrag, inhouden (desnoods gespreid over meerdere
jaren).
Art. 10: Voor de ontlening dient de ontlener een geringe huurprijs te betalen. Men krijgt de toestellen pas in bruikleen nadat de huur betaald is. Zelfs
wanneer de huurder het ontleende materiaal niet heeft gebruikt, dient toch de huurprijs betaald te worden. Terugvordering van de huurprijs is
onder geen enkele betwisting mogelijk.
Art. 11:De huurprijs wordt bepaald voor een periode van de duur van een kamp (*) of drie dagen (dag 1 = ophalen/ dag 2 =gebruik / dag 3 =
terugbrengen). Er kan niet afgehaald of teruggebracht worden op zon en feestdagen. Hiervoor wordt er niks extra’s aangerekend. Afhalen
gebeurt de dag ervoor en terugbrengen de dag erna volgens de afspraken die gemaakt worden met de jeugd/uitleendienst.
Art. 12:De gemeentelijke adviesorganen, zoals sport-, jeugd-, cultuur-, senioren- en milieuraad, en de gemeentelijke diensten, zoals ocmw, sport-, jeugdcultuur-, senioren-, milieu-, bevolking, bibliotheek, brandweer, feestelijkheden, sociale- en technische dienst en de gemeentelijke en vrije
basisscholen krijgen vrijstelling van betaling. De feestcomités krijgen vrijstelling van betaling tijdens de kermisperiode voor gebruik van het
porselein, bestek en glazen. Gebroken, verloren en gestolen stukken dienen wel vergoed te worden.
Art. 13:De ontlener verbindt zich ertoe het ontleende materiaal, in geen geval, verder uit te lenen of te verhuren aan derden.
Art. 14:Bij gebruik dienen alle schriftelijke en/ of mondelinge richtlijnen aangaande gebruik en behandeling strikt nageleefd te worden. Draag zorg voor
het materiaal (en de verpakking).
Art. 15:De jeugddienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en / of andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik
van het ontleende materiaal.
Art. 16:Indien de jeugddienst gegronde twijfel heeft over het juiste gebruik van het ontleende materiaal, kan het dit op elk moment terugvorderen.
Art. 17:De verantwoordelijken voor de uitleendienst kunnen te allen tijde de naleving van deze bepalingen controleren en bij vaststelling van niet-naleving
de uitlening onmiddellijk beëindigen.
Art. 18: Door het ontlenen van het materiaal verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en waarborgt een stipte naleving
ervan.
Art. 19: De jeugddienst houdt zich het recht voor om uitleningen te weigeren aan verenigingen die bij vorige ontleningen t.a.v. het reglement in gebreke
zijn gebleven.
Art. 20: Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 houdende vaststelling van geluidsnormen van muziek in openbare en private
inrichtingen dient strikt te worden nageleefd. Bij de ontlening van klankinstallaties is er een verplichte verhuring van een geluidsmeter.
Art. 21: Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten, bij aangetekend schrijven, gericht worden aan het college van
Burgemeester en Schepenen, uiterlijk vijf dagen nadat het betwiste feit zich heeft voorgedaan. Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene
gevallen worden door het college van Burgemeester en Schepenen beslecht.
Art. 22:Het college van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering van dit reglement.
(*) De kampprijs geldt voor de de megafoon, kookset, de digitale videocamera en de gasbekkens.

OPMERKING: Het huurbedrag moet bij afhaling van het materiaal betaald worden.
Wees stipt in het terugbrengen van het materiaal! Anderen hebben het misschien ook nodig.

