REGLEMENT TER ONTLENING
VAN SPORT VLAANDEREN
SPORTMATERIAAL

Wie kan sportmateriaal ontlenen ?
• sportclubs, sportregio’s en verenigingen (socio-cultureel, jeugd, cultuur,…)
• sportfederaties
• overheden, departementen en hun administraties (gemeenten, provincies,…)
• scholen (indien het gaat om de promotie van een sporttak / sporttest
		 afname gedurende een beperkte periode)
• ondernemingen (enkel voor niet-commerciële activiteiten ter promotie van
		 sporten en bewegen op de werkvloer)
• startende sportverenigingen (deze kunnen maximaal gedurende 3 maanden
		 het benodigde materiaal ontlenen)
• studenten Hogescholen / Universiteiten ( in functie van stages / eindwerk)
• voorzieningen voor personen met een beperking
Materiaal reserveren
• De reservatie aanvraag dient 21 kalenderdagen voor de aanvang van de
		 activiteit ingediend te worden bij de provinciale uitleendienst via het
		aanvraagformulier (online).
• Materiaal kan maximaal voor 6 weken gereserveerd worden. Enkel voor 		
		 startende sportclubs kan het materiaal voor maximaal 3 maanden gereser 		veerd worden.
• Na behandeling van de aanvraag ontvangt de ontlener een kopie van het 		
		 aanvraagformulier met vermelding van aanvaarding of weigering van de aan
		 vraag. alsook een overzicht van de gereserveerde materialen.
Bij aanvaarding vermeldt het formulier:
q De uitleendienst waar het materiaal afgehaald en teruggebracht moet worden.
 q De data van afhaling en inlevering van het materiaal.
 q Een overzicht van de gereserveerde materialen.
 q Het reglement en de afspraken in verband met het materiaal dat voor de 		
		 afhaling dient ondertekend te worden.
Materiaal afhalen en terugbrengen
• Het toegekende materiaal moet door de ontlener afgehaald en teruggebracht
		 worden bij de desbetreffende uitleendienst, op de door Sport Vlaanderen 		
		bepaalde data.
• De ontlener moet de aanwezigheid garanderen van voldoende personen om
		 het laden en lossen vlot te laten verlopen.
• Het vervoer van het indoor-materiaal moet gebeuren in een gesloten auto/
		 vrachtwagen. Buitenmateriaal kan eventueel via een remorque worden
		afgehaald.
• Bij het afhalen en terugbrengen presenteert de ontlener zijn exemplaar van
		 het ontleningsformulier. Enkel bij voorlegging van het ondertekende
		 formulier kan het materiaal aan de ontlener worden meegegeven.
• Bij verlies- of beschadiging zal een vergoeding worden aangerekend voor 		

vervanging of herstelling. Voor een schadedossier lager dan €7,50 wordt 		
er een forfait bedrag aangerekend van €7,50 dossierkosten (bv. 1 partijvestje
kost €5,00 maar op het schadedossier wordt er effectief een bedrag van		
€7,50 aangerekend). Deze kosten vervallen indien de schade hoger ligt 		
dan €7,50. In dit geval worden enkel de reële kosten aangerekend (vb. 2 		
partijvestjes kosten €10,00. De dossierkosten vervallen en het reële bedrag
van €10,00 moet vereffend worden).
• Een lijst met de kostprijs van materialen, die bij schade wordt aangerekend,
is beschikbaar via de website.
• Bij het laattijdig binnenbrengen van het materiaal, het niet komen afhalen
van het materiaal of het nodeloos reserveren van materiaal, zonder de 		
diensten op voorhand te verwittigen, wordt een boete opgelegd in functie
van de omvang en de kostprijs van het materiaal, met een minimum van 		
15 euro aan administratieve kosten. Na herhaaldelijk laattijdig binnenbren		 gen, worden toekomstige aanvragen van de ontlener geweigerd.
Afspraken tussen de aanvrager en Sport Vlaanderen
• De aanvrager verbindt er zich toe :
q het ontvangen materiaal op een behoorlijke manier te beheren.
q outdoor materiaal kan zowel binnen als buiten gebruikt worden,
indoor materiaal zoals tatami matten of trampolines mogen niet
buiten gebruikt worden.
q het is wenselijk om een verzekering af te sluiten tegen brand en diefstal.
q het materiaal in degelijke staat terug af te leveren.
q de kosten te dragen bij verlies of beschadiging.
q Mogen we vragen dat in alle gedrukte publiciteit (affiches, folders, 		
strooibriefjes,…) en reclameaankondigingen, die worden verspreid voor
de promotie van de sportactiviteit, het Sport Vlaanderen-logo op te
nemen. Dit logo kan u downloaden op de site van de uitleendienst. om bij
q
de ontlening
van de #sportersbelevenmeer-startboog de afspraken te
volgen die zijn opgenomen in het addendum dat gevoegd is bij dit
reglement.
q Om bij ontlening van een sportrolstoel de afspraken te volgen die zijn
opgenomen in het addendum dat gevoegd is bij het reglement.
• Sport Vlaanderen kan te allen tijde controle uitoefenen over het gebruik en
de beveiliging van het desbetreffende materiaal.
• Sport Vlaanderen wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventu		 ele ongevallen die zich zouden voordoen bij het gebruik van het uitgeleende
materiaal.
• Door het afhalen van het materiaal geeft de ontlener te kennen het
materiaal in goede staat te hebben bevonden voor gebruik.

