
Aanvraagformulier uitleendienst jeugddienst Berchem 

Gegevens over de ontlener 

Dezelfde persoon moet deze aanvraag ondertekenen. 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jeugdvereniging / jeugdwerkorganisatie: ………………………………………………………………………….. 

Straat, huisnummer en bus: ……………………………………………………………………………………………….. 

Postcode, district/gemeente: …………………………………………………………………………………………….. 

Gsm: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gegevens over de activiteit 

 Soort activiteit: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Gewenste datum + uur ophalen: …../…../………. om …………….. uur 

 Gewenste datum + uur terugbrengen:  …../…../………. om …………….. uur 

Jeugddienst Berchem 

Lange Pastoorstraat 28 

2600 Berchem 

jeugddienst.berchem@antwerpen.be  

www.berchem.be/jeugd  

Tel. 03 239 14 86 

Openingsuren 

- Woensdag: van 9 tot 12 uur en van 12.30 tot 16.30 uur. 

- Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag werkt de jeugddienst op afspraak. De afspraak is 

pas definitief na bevestiging van de jeugddienst. 

 

mailto:jeugddienst.berchem@antwerpen.be
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Te ontlenen materiaal 

Duid aan welk materiaal je wenst te ontlenen. 

 Stelten 

 Mega kegelspel 

 Mega 4 op een rij 

 Mega mikado 

 Mega zeeslag 

 Mega twister  

 Mega domino  

 Mega schaakspel 

 Mega dambord 

 Mega lego 

 Mega jenga 

 Viking kubb 

 Huppelzakken 

 Minigolfset 

 Step op 2 wielen 

 Step op 3 wielen 

 Go-cart 

 Runner 

 Parachute 

 Sjoelbak 

 Ritmekoffer 

 Circuskoffer 

 Grimekoffer 

 Sportkoffer 

 Springkasteel 

 Sumopakken 

 Brialmont Spelen 

 

Stuur het ingevulde aanvraagformulier door naar jeugddienst.berchem@antwerpen.be .  

Goed om te weten! 
 

- Het materiaal moet degelijk vervoerd worden. 
- Breng het materiaal op tijd terug. 
- Bij beschadiging of diefstal betaal je de herstel- of vervangkosten. 
- Het springkasteel moet minstens met 3 personen worden opgehaald en teruggebracht. 
- Je wordt uitgesloten van verdere dienstverlening wanneer je de gemaakte afspraken niet 

nakomt. 
- Het toewijzen van het materiaal gebeurt altijd onder voorbehoud van reparaties of te late 

inlevering door andere gebruikers.  

- De uitleenperiode is maximaal 6 kalenderdagen. 
 

Lees het volledige reglement op www.berchem.be/jeugd.  

 

Te ondertekenen door ontlener bij het ophalen van het materiaal 

Kijk na wat je afhaalt. Bij ondertekening bevestig je dat het materiaal functioneert en volledig is. 

Datum Handtekening 
 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 

Opmerkingen materiaal 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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