UITLENING VAN MULTIMOVE MASCOTTE (PAK)
Reglement
Wie kan de Multimove mascotte ontlenen?


Enkel erkende Multimove-organisaties.

Hoe, waar en wanneer aanvragen?





De Multimove mascotte wordt uitgeleend voor gebruik tijdens Multimove-activiteiten en
promotionele acties voor Multimove.
Multimove-organisaties kunnen maximaal gedurende 2 weken een Multimove mascotte
ontlenen.
De aanvraag dient 30 dagen vóór de aanvang van de activiteit toe te komen in de
uitleendienst via het hiervoor voorziene aanvraagformulier.
Na behandeling ontvangt de verantwoordelijke een kopie van het aanvraagformulier met
vermelding van aanvaarding of weigering van de aanvraag. Bij aanvaarding vermeldt het
formulier:
- de uitleendienst waar het materiaal afgehaald en teruggebracht moet worden
(Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Herentals of Hofstade);
- de data van afhaling en inlevering.

Afhalen en terugbrengen





De Multimove mascotte moet door de ontlener afgehaald en teruggebracht worden bij de
desbetreffende uitleendienst (Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Herentals of Hofstade), op de
door Sport Vlaanderen bepaalde datum.
Het vervoer van de Multimove mascotte moet gebeuren in een gesloten auto of
vrachtwagen zonder oplegger.
Het vervoer van de Multimove mascotte moet steeds gebeuren in de hiervoor voorziene
doos (afmeting doos: 800 x 600 x 600mm) om schade te voorkomen.
Bij verlies of beschadiging zal een prijs worden aangerekend voor vervanging of herstelling.

Afspraken tussen de aanvrager en Sport Vlaanderen






De verantwoordelijke verbindt er zich toe :
- De Multimove mascotte op een behoorlijke manier te beheren;
- De nodige maatregelen te treffen om het materiaal te beveiligen tegen alle
weersomstandigheden (enkel buiten te gebruiken bij droog weer);
- De Multimove mascotte in degelijke staat af te leveren;
- De kosten te dragen bij diefstal, verlies of beschadiging. Gestolen, verloren of
beschadigd materiaal dient vergoed te worden aan Sport Vlaanderen. De mascotte
wordt voor herstellingen binnengebracht in de fabriek. De factuur wordt
rechtstreeks naar de uitlener gestuurd ter betaling;
- Wij adviseren een verzekering af te sluiten tegen brand en diefstal (totale waarde
pak: € 2.250).
Door het materiaal te aanvaarden bij afhaling geeft de ontlener te kennen het materiaal in
goede toestand te hebben bevonden voor gebruik.
Sport Vlaanderen wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele ongevallen die
zich zouden voordoen bij het gebruik van de Multimove mascotte.
De ambtenaren van Sport Vlaanderen mogen steeds controle uitoefenen over het gebruik
en beveiliging van de Multimove mascotte.
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