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Gebruiksreglement Uitleendienst Jeugddienst Berchem 

Artikel 1: Voorwerp 

De jeugddienst van Berchem ontleent (spel)materiaal aan Berchemse jeugdverenigingen,  erkend 

door de Stad Antwerpen, aan Berchemse organisaties die werken met kinderen en jongeren en aan 

Berchemse bewonersgroepen van Opsinjoren.  Dit om de jeugdinitiatieven die zij ontwikkelen te 

ondersteunen.  

Artikel 2: Ontlening spelmateriaal 

De aanvragen tot ontlening gebeuren schriftelijk bij de jeugddienst van Berchem door middel van 

de hiervoor bestemde formulieren. De aanvragen gebeuren maximum drie maanden en minimum 

één week op voorhand.  De toewijzing wordt pas als definitief beschouwd na ondertekening van 

het ontleenformulier door een meerderjarig lid van de vereniging. Jeugddienst Berchem mag de 

ontlener vragen zijn/haar identiteitskaart te tonen om de meerderjarigheid te controleren. 

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 3: Wijze en tijdstip van betaling 

De betaling dient bij voorkeur te gebeuren ofwel: 

- vooraf per overschrijving via het daartoe bestemde overschrijvingsformulier. De ontlener 

dient een bewijs van overschrijving mee te brengen bij afhaling van de gereserveerde 

goederen.   

- Via bankcontact bij ophaling van het gereserveerde spelmateriaal 

Uitzonderlijk kan de betaling cash bij ophaling van het gereserveerde spelmateriaal. 

 

Artikel 4: Vrijstellingen 

Van de retributie zijn vrijgesteld: 

- Berchemse jeugdpartners (Kras jeugdwerk Berchem, Pleinontwikkeling Berchem, Buurtsport 

Berchem, JC den Eglantier) 

-Berchemse districtsdiensten 

- jeugddiensten van de andere districten 

 

Artikel 5: Duur  

De ontlening geldt voor een periode van maximum één week. Verlenging van de ontleenperiode is 

niet mogelijk.  

Artikel 6: Annulatie 

Annulatie is mogelijk tot ten laatste één week voor de afgesproken afhaaldatum. In dit geval 

worden geen kosten aangerekend. Indien de reservatie minder dan een week van tevoren 

geannuleerd wordt of het gereserveerde spelmateriaal niet wordt afgehaald, wordt de afgesproken 

ontleensom aangerekend.  
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Artikel 7: Ontleend materiaal 

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

overeengekomen termijn.   

Bij 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 

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

Artikel 8: Beschadiging, diefstal, verlies 

Beschadiging, diefstal of verlies, geheel of gedeeltelijk, komen volledig ten laste van de ontlener 

en moeten onmiddellijk worden gemeld aan de jeugddienst van Berchem vanaf het ogenblik van 

ontlening.  

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

herstelling en/of vervanging integraal doorgerekend aan de aanvrager. 

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

materiaal of van gelijksoortig materiaal aangerekend aan de aanvrager. 

Diefstal moet onmiddellijk worden gemeld aan de politie, die hiervan proces verbaal opmaakt.  

Artikel 9: Laattijdig inleveren 

Wanneer materiaal laattijdig wordt ingeleverd wordt een boete van 5 euro per stuk, per dag 

gevraagd. 

Artikel 10: 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 11: Slotbepaling 

Door het ontlenen van spelmateriaal verklaart de ontlener de bepalingen van dit reglement te 

aanvaarden en de stipte naleving ervan te waarborgen.  
 

 

 
 


