
Jeugddienst Berchem - Reglement uitleendienst 

spelmateriaal 

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 februari 2020 en vervangt het retributiereglement 

‘Uitleendiensten van de jeugddiensten’ (goedkeuring op 18 november 2013). 

Artikel 1: Wat  

De jeugddienst van Berchem ontleent gratis spelmateriaal ter ondersteuning van Berchemse 

jeugdactiviteiten. Alle Berchemse jeugdverenigingen en jeugdwerkpartners die een jeugdtoelage van 

het district ontvangen komen in aanmerking om gratis spelmateriaal te ontlenen. 

Artikel 2: Aanvraagformulier  

De ontlening gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld door 

de jeugddienst. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar via www.berchem.be/jeugd en bij de 

jeugddienst van Berchem.  

Artikel 3: Procedure  

De aanvragen gebeuren ten vroegste drie maanden en ten laatste één week voor de geplande 

activiteit. Bij de behandeling van de aanvragen wordt prioriteit gegeven in volgorde van datum 

waarop zij werden ingediend. Toewijzing van materiaal wordt pas als definitief beschouwd na 

schriftelijke bevestiging van de jeugddienst.  Het toewijzen van materiaal gebeurt altijd onder 

voorbehoud van reparaties of te late inlevering door andere gebruikers. Materiaal dat op de 

gevraagde datum niet ter beschikking is, kan niet worden uitgeleend. 

Artikel 4: Duur, annulatie en laattijdig inleveren  

De ontlening geldt voor een periode van zes kalenderdagen. Annulatie is mogelijk tot ten laatste één 

week voor de afgesproken afhaaldatum. Indien de reservatie minder dan een week van tevoren 

wordt geannuleerd, wordt een boete van vijf euro per materiaal aangerekend.  Voor spelmateriaal 

dat te laat wordt binnengebracht wordt een boete van vijf euro per materiaal per dag aangerekend.   

Artikel 5: Afhalen en inleveren materiaal  

Afhalen en inleveren van het materiaal dient te gebeuren tijdens de uren opgegeven op het 

aanvraagformulier. Bij het ontlenen van een springkasteel moeten minstens drie personen het 

materiaal komen ophalen en terugbrengen. 

Artikel 6: Ontleend materiaal  

Het ontleende materiaal dient op eigen kosten afgehaald en teruggebracht te worden binnen de 

overeengekomen termijn.  

Bij het afhalen wordt de staat van het spelmateriaal in het bijzijn van de ontlener gecontroleerd. 

Eventuele gebreken worden genoteerd op het ontleenformulier. Bij ondertekening van het 

ontleenformulier bevestigt de ontlener dat het materiaal functioneert en volledig is. Het 

spelmateriaal moet in dezelfde staat terug worden afgeleverd. De nodige voorzorgen moeten door 

http://www.berchem.be/jeugd


de ontlener worden genomen om het uitgeleende materiaal zonder schade te vervoeren. Het 

ontleende materiaal kan in geval van misbruik onmiddellijk worden teruggevorderd. De ontlener 

wordt verondersteld het gebruik en de behandeling van het ontleende materiaal te kennen.   

Artikel 7: Beschadiging, diefstal, verlies  

Beschadiging, diefstal of verlies (geheel of gedeeltelijk) vallen volledig ten laste van de ontlener en 

moeten onmiddellijk worden gemeld aan de jeugddienst van Berchem.  

Bij schade aan het spelmateriaal, los van slijtage bij normaal gebruik, worden de kosten voor 

herstelling en/of vervanging integraal doorgerekend aan de ontlener. Bij beschadiging zal de ontlener 

alle beschadigde onderdelen inleveren.  

Bij diefstal, verlies of het niet terugbrengen van het materiaal, wordt de actuele nieuwwaarde van 

het materiaal of van gelijksoortig materiaal aangerekend aan de ontlener, tenzij de ontlener 

gelijkwaardig of even kwaliteitsvol materiaal aankoopt of dit op zijn kosten door de jeugddienst laat 

doen. 

Diefstal moet ook onmiddellijk worden aangegeven bij de politie, die hiervan een proces verbaal 

opmaakt. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

De jeugddienst van Berchem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele 

andere schadelijke of financiële gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende 

materiaal of uit eventuele gebreken hiervan. De ontlener dient verzekerd te zijn tegen ongevallen. 

Artikel 9: Controle van het ontleend materiaal  

Behoudens expliciet anders vermeld wordt het materiaal geacht in goede staat te zijn meegegeven 

en moet het in dezelfde staat worden teruggebracht.  

Artikel 10: Slotbepaling 

Door het ontlenen van enig materiaal verklaart de ontlener de bepalingen van dit reglement te 

aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen. 


