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Jeugddienst Berchem 
Lange Pastoorstraat 28, 2600 Berchem  

Jeugddienst.berchem@stad.antwerpen.be 

Aanvraagformulier uitleendienst jeugddienst Berchem 
Gegevens over de aanvrager  

Dezelfde persoon moet deze aanvraag ondertekenen. naam voornaam 

 
 …………………………………………………………………………..………………… 
 Straat huisnummer en bus 
 
 …………………………………………………………………….......................... 
 postcode district/gemeente 
 
 ………………………………………………………………….………………………… 
 telefoon gsm 
 
 ………………………………………………………….…………………………………. 
 e-mailadres 
 
 ………………………………………………………….…………………………………. 
 
  

Gegevens over de activiteit Soort activiteit:  

 …………………………………………………………………… 
Ontleenperiode max.1 week 
 

 Van  ……/.……/….. tot ……/……/…..  

 
__________________________________________________________________________________________________ 

Goed om weten! 
 De uitleendienst is voor alle Berchemse jeugdverenigingen, Berchemse verenigingen die werken met/voor kinderen en 

jongeren en Berchemse bewonersgroepen van Opsinjoren. De activiteit moet plaatsvinden in Berchem. 
 Kijk na wat je afhaalt. Bij ondertekening bevestig je dat het materiaal functioneert en volledig is. 
 Het materiaal moet degelijk vervoerd worden.  
 Bij beschadiging of verlies betaal je de herstel- of vervangkosten. Beschadiging moet onmiddellijk gemeld worden. 
 Wanneer materiaal laattijdig wordt ingeleverd wordt een boete van 5 euro per stuk, per dag gevraagd. 
 Je wordt uitgesloten van verder dienstverlening wanneer je niet voldoet aan onze afspraken (bv. herhaaldelijk te laat 

terugbrengen van materiaal, nooit annuleren, niet betalen,...)  
 Je hebt steeds het recht om jouw identificatiegegevens in te zien (wet privacy van 8 december ’92). Gegevens worden enkel 

gebruikt voor de werking van onze uitleendienst en voor verzendingen. 
 Het toewijzen van materiaal gebeurt altijd onder voorbehoud van reparaties of te late inlevering door andere gebruikers. 

 

Te ontlenen materiaal (kruis de gewenste materialen aan) 
 
Spelmateriaal categorie 1 : 1 euro/stuk voor 1 week 

 Stelten    Kegelspel 
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Spelmateriaal categorie 2 : 2 euro/week 

 Mega 4 op een rij     Mega Lego 

 Mega Mikado  Mega Jenga 

 Mega Zeeslag     Viking Kubb 

 Mega Twister  Huppelzak-pakket 

 Mega schaakspel   Mega domino rubber   

        

Spelmateriaal categorie 3 : 5 euro/week 

 Step op 2 wielen  Runner 

 Step op 3 wielen  Go-cart 

 parachute  Sjoelbak – groot / Klein 

 

Spelmateriaal categorie 4 : 7,5 euro/week 

 Ritmekoffer  Circuskoffer 

 Minigolf   Grimekoffer 

 

Spelmateriaal categorie 5  20 euro/week 

 Sumopakken  Sportkoffer 

 

Springkasteel: 60 euro/week. Specificaties: 4 x 4 meter, 95 kg.  + blower  

Totaalbedrag:………………….euro  wijze van betaling:………………  

Ondertekening ontlener Datum   Handtekening

 ……………………………………………………………………. 

De ontlener bevestigt hierbij dat het ontleende materiaal functioneert en volledig is. 

Administratie Teruggebracht op …../……./….. 

Openingsuren Jeugddienst Berchem (03/239 14 86):Woensdag van 9u – 12u en van 12u30 tot 16u30 

Donderdag en vrijdag van 12u30 tot 16u30 

Maandag, dinsdag, donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag op afspraak  


