Jeugddienst Deurne
Tweegezusterslaan 47
2100 Deurne
Tel. 03 326 19 41
www.deurne.be
jeugddienst.deurne@antwerpen.be

Afhalen van het spelmateriaal kan enkel op maandagnamiddag tussen 14 en 16 uur via
de garage, hoek Louis Janssenslaan en Tweegezusterslaan.
Terugbrengen van het spelmateriaal kan enkel op maandagvoormiddag tussen 10 en 12
uur via garage, hoek Louis Janssenslaan en Tweegezusterslaan.
Rekening houdend met de maatregels van de Veiligheidsraad vragen wij om social distance
te bewaren, een mondmasker te dragen, het materiaal zelf uit de garage te halen en terug
in de garage te zetten. Bij het terugbrengen dient het materiaal door de ontlener ontsmet
te zijn.

Aanvraagformulier uitleendienst jeugddienst Deurne
Gegevens over de aanvrager
Dezelfde persoon moet deze aanvraag ondertekenen
naam

voornaam

………………………………………………………………………
straat
huisnummer en bus
……………………………………………………………………...
postcode
district/gemeente
………………………………………………………………….…..
gsm
………………………………………………………….…………..
e-mail
……………………………………………………………..………

Gegevens over de activiteit

Soort activiteit:
……………………………………………………………………
Ontleenperiode max.7 dagen
Van ……/.……/…..

tot ……/……/…..

__________________________________________________________________________________________

Goed om weten
De uitleendienst is voor alle erkende organisaties en jeugdwerkers die met en voor kinderen werken, alsook
individuele jongeren tussen 18 en 25 jaar.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Kijk na wat je afhaalt. Bij ondertekening bevestig je dat het materiaal functioneert en volledig is.
Het materiaal moet degelijk vervoerd worden.
Breng het materiaal op tijd terug.
Bij beschadiging of verlies betaal je de herstel- of vervangkosten.
Betaling bij afhaling. Enkel met bancontact
Je wordt uitgesloten van verdere dienstverlening wanneer je de gemaakte afspraken niet nakomt.
Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de werking van onze uitleendienst.
Het toewijzen van materiaal gebeurt altijd onder voorbehoud van reparaties of te late inlevering door
andere gebruikers.
De uitleenperiode is maximaal een week.
Door DingDong goedgekeurde speelstraten ontlenen gratis maximum 5 mega-spelen.
Ontlening van het spelmateriaal dient voor afhaling met bancontact voldaan te zijn.

Spelmateriaal
o

Circuskoffer : 4x diabolo, Chinese bordjes, jongleermateriaal, vlinderstok

€ 7.50

o

Djembés: 4 grote en 4 kleine

€ 7.50

o

Mega 4 op een rij

€ 2.00

o

Mega Jenga

€ 2.00

o

Mega Micado

€ 2.00

o

Mega Zeeslag

€ 2.00

o

Mega Mens erger je niet

€ 2.00

o

Megaschaakspel

€ 2.00

o

Megakleuren darts (met velcroballetjes)

€ 2.00

o

Mega kegelspel

€ 2.00

o

Mega domino hout of rubber

€ 2.00

o

Parachute

€ 5.00

o

Skateboards 5 stuks

€ 5.00

o

Sjoelbak hout

€ 5.00

o

Megafoon

€ 5.00
TOTAALPRIJS

Ondertekening ontlener

€……

datum … / … / …

