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REGLEMENT VOOR HET UITLENEN  
VAN SPORTMATERIEEL 

 

 
Artikel 1: definities 

Bij ter beschikking stellen van sportmaterieel blijft het sportmaterieel in het sportcentrum. 
Ter beschikking stelling 

 

Bij ontlenen van sportmaterieel wordt het sportmaterieel buiten het sportcentrum gebracht. 
Ontlenen  

 

Is sportmaterieel dat behoort tot onderstaande lijst: 
Groot sportmaterieel 

• Minivoetbaldoel 
• Handbaldoel 
• Verrolbare tribune 
• Scheidsrechtersstoel volleybal 
• Verrolbaar scorebord 
• Plint 
• Bok 
• Trapezoïde 
• Minitrampoline 
• Evenwichtsbalk 
• Springplank 
• 1-2-3-podium 

 

Is sportmateriaal dat behoort tot onderstaande sets: 
Sportsets 

• Minigolfset 
• Unihockset 
• Gezondheidsrad. 

 

Alle sportmaterieel dat niet behoort tot het grote sportmaterieel of tot een sportset. 
Ander sportmaterieel 

 

 
Artikel 2: ter beschikking stelling 

Alle materieel (groot materieel, sportset, ander sportmaterieel) wordt gratis ter beschikking 
gesteld aan de gebruikers van het sportcentrum. De gebruiker is wel verantwoordelijk voor 
toegebrachte schade aan dit materieel of bij verlies van dit materieel. De herstellings- of 
vervangingskost is volledig ten laste van de betreffende gebruiker.  
 

 
Artikel 3: ontlening 

Enkel groot materieel en sportsets worden uitgeleend. 
Materieel 

 

 
Ontleners 

categorie A 

Avelgemse onderwijsinstellingen en hun oudercomités 
overheden 
erkende Avelgemse verenigingen 
verenigingen aangesloten bij een erkende Avelgemse adviesraad  
instanties met een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
evenementen erkend onder categorie A door het gemeentebestuur 
Avelgemse parochiewerkingen 

A   V   E   L   G   E   M 
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categorie B 
Alle Avelgemse verenigingen die niet behoren tot categorie A 
particulieren uit Avelgem 
niet-Avelgemse onderwijsinstelling 

categorie C 
commerciële instellingen of activiteiten 
particulieren van buiten Avelgem 
verenigingen van buiten Avelgem 

 
 

• De ontlener moet het materieel zelf ophalen en terugbrengen. 
Voorwaarden 

• Tijdens de ontleningsperiode mag het ontbreken van het ontleende materieel geen in-
vloed hebben op het normale werkingsschema van de diverse gebruikers van het sport-
centrum. 

 
 

 
Tarief en waarborg 

ontlener tarief waarborg 
categorie A gratis geen 

categorie B 10,00 euro per ontleend stuk 
of ontleende set 

25,00 euro per ontleend stuk of ontleende set, 
ten laatste bij afhaling cash te betalen 

categorie C 25,00 euro per ontleend stuk 
of ontleende set 

25,00 euro per ontleend stuk of ontleende set, 
ten laatste bij afhaling cash te betalen 

 
Bij schade wordt de herstellings- of vervangingsprijs volledig aangerekend aan de ontlener. 
 
De waarborg wordt volledig of deels ingehouden bij: 

• Schade; 
• Laattijdige terug bezorging van het ontleende materieel: per dag wordt 25% van de 

totaal betaalde waarborg ingehouden. 
 

Het materieel mag maximaal voor 3 opeenvolgende dagen ontleend worden. Zondagen en 
feestdagen worden niet meegeteld. 

Termijn 
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