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REGLEMENT UITLEENDIENST CHIROMEISJES 
EMELGEM 

 

Afdeling I: Algemene bepalingen 
 

art. 1 Basisvoorwaarden 
1. Elke huurder die beroep doet op de uitleendienst van Chiromeisjes Emelgem, dient 

gegevens achter te laten: 

- Naam en adres van de vereniging 

- Een naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke huurder van de 
vereniging 

2. Voor de ontlening wordt een kleine vergoeding en waarborg gevraagd. 

3. Bij beschadiging of verloren materiaal wordt de waarborg ingehouden en staat de 
huurder in voor eventuele extra herstellingskosten. 

 

art. 2 Aansprakelijkheid van de huurder 
1. De huurder verbindt er zich toe het ontleende materiaal in geen geval verder aan 

derden uit te lenen of te verhuren, ook niet aan leden van de vereniging voor 
privégebruik. De aanvrager is tevens gebruiker of medeorganisator van de 
manifestatie waarvoor het materiaal geleend wordt. Bij twijfel kan Chiromeisjes 
Emelgem het materiaal onmiddellijk terugvorderen. 

2. De huurder is volledig aansprakelijk en draagt zorg voor: 

- Het in goede staat en volledig houden van de materialen en het onderhouden 
ervan, voor het binnenleveren. 
- Het op correcte wijze vervoeren en opslaan van de materialen. 

- De juiste toepassing bij het gebruik van de materialen. 

- Het terugbrengen van de materialen in dezelfde verpakking waarin ze geleverd 

werden. 

3. De huurder is ertoe gehouden: 

- Geen herstellingen uit te voeren op eigen initiatief 

- De afgesproken data van afhalen en terugbrengen te respecteren. 

- De afgesproken huurprijs en waarborg te betalen. 

- De kosten van het herstellen of vervangen ten gevolge van beschadiging, verlies, 
diefstal, nalatigheid, onjuist gebruik, vervoer of opslag te betalen. 

4. Chiromeisjes Emelgem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of 
andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik of misbruik van 
het geleende materiaal. 

 

art. 3 Plichten van de huurder 
1. Er worden geen verplichtingen opgelegd in verband met verzekering. We raden de 

verenigingen wel aan om een verzekering te nemen. Eventuele beschadigingen, 
verlies of diefstal van het geleende, hetzij geheel of gedeeltelijk vallen ten laste van 
de verantwoordelijke huurder. Zelf herstellen van of het aanbrengen van 
veranderingen is verboden. 

2. Gebreken aan het uitgeleende materiaal vastgesteld voor, tijdens of na de activiteit 
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worden bij inlevering ter kennis gebracht aan de verantwoordelijke 
verhuurder van Chiromeisjes Emelgem. 

3. Materiaal dat bij inlevering nog steeds nat is of nat is opgeborgen, moet ter 
kennis gebracht worden aan de verantwoordelijke huurder van 
Chiromeisjes Emelgem. 

 

Afdeling II: Werking 

 
art. 4   De aanvraag 

1. Chiromeisjes Emelgem is gevestigd in Graaf De Montblanclaan 36/1 8870 

Emelgem. 

2. De huurder dient het aanvraagformulier correct in te vullen. 

 

art. 5 Tijdsduur 
De tijdsduur van de ontlening dient te worden afgesproken met de 
verhuurder. De ontleningsperiode wordt vervolgens genoteerd op het 
aavraagformulier. 

 

art. 6 Controle 
1. De materiaalcontrole gebeurt via de checklist die zowel de huurder als de 

verantwoordelijke van Chiromeisjes Emelgem handtekenen bij afhaling en 
terugbrengen van het materiaal. 

 

art. 7 Betaling en schade 
1. De betaling wordt aan de hand van overschrijving uitgevoerd. Indien de betaling 

niet op tijd werd uitgevoerd, wordt het materiaal niet uitgeleend. 
2. In geval van schade wordt de waarborg weergehouden. De schade wordt vergoed 

door de huurder. 
3. In geval van schade die niet bij de controle merkbaar was en pas door gebruik 

naderhand tot uiting komt, zal de verantwoordelijke van Chiromeisjes Emelgem 
contact opnemen met de huurder tot een verdere bespreking naar het betalen van 
de schade. 

 

art. 8 Annuleringskosten 
 

- Bij annulatie wordt er geen prijs aangerekend en wordt de waarborg terug betaald. 

 

Art. 9: afhalen en terugbrengen materiaal  

- De huurder moet zelf het verleende materiaal ophalen en terugbrengen.  

 

Afdeling III: Sancties / Boetes 
 

art. 9 Categorie 
1. Verlies of diefstal 

Bij verlies of diefstal wordt de volledige vergoeding (tegen aankoopprijs) 
van niet ingeleverde materialen aangerekend. 

2. Schade 

Volledige vergoeding van de herstellingskost met nieuwe materialen. 
 

art. 10 Slotbepalingen 
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1. Wie materiaal leent, verklaart zich akkoord met bovenstaand 
gebruikersreglement en verbindt zich ertoe het materiaal te gebruiken volgens 
de afspraken. 

2. Wie materiaal leent, stemt toe met de correcte invulling van het aanvraagformulier. 
3. Inbreuken op het reglement van art.1, art.2, art.3 hebben als gevolg een 

dadelijke intrekking van de ontlening. 
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