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Reglement verhuur projectorset 
 

 

 
 

 
Hoofdstuk I – Doel 

Art. 1 

De JR Pittem – Egem leent de projectorset aan elke persoon/vereniging die op reglementaire wijze 
een aanvraag indient bij de Jeugdraad Pittem – Egem. Voorrang wordt verleend aan Pittemse 

jeugdverenigingen (zie art. 2). 
 

 
Hoofdstuk II -  Begrippen 

Art. 2 

Pittemse Jeugdverenigingen = verenigingen die gesubsidieerd worden door de gemeente Pittem. 
 

Individuele personen = alle personen ouder dan 18 jaar. 
 

 

Hoofdstuk III – Aanvraag 
Art. 3 

Een aanvraag kan gebeuren via briefwisseling, telefoon, fax, ter plaatse langsgaan en e-mail. 
Aanvraag dient gericht te worden aan de Jeugdraad Pittem – Egem. Ter attentie van de 

jeugdconsulent(e), Markt 1, 8740 Pittem. 

Tel: 051/46.03.68 
Fax: 051/46.03.70 

e-mail: jeugddienst@pittem.be 
 

Openingsuren:  
Maandag tot donderdag: 9 – 12u & 13u30 – 17u00  

Dinsdagvoormiddag: gesloten & 13.u30 – 17u00 

 

 

Art. 4 
Indien de projectorset minimum een maand op voorhand aangevraagd wordt ontvangt de aanvrager 4 

weken voor de gebruiksdatum een brief met al dan niet een bevestiging. Indien later dan een maand 

op voorhand aangevraagd wordt, kan de projector ter beschikking gesteld worden indien hij nog 
beschikbaar is. 

 
De ontleningen worden in volgorde van chronologie van de aanvragen toegestaan rekening houdend 

met onderstaande prioritaire volgorde: briefwisseling - e-mail – aanvragen ter plaatse – telefoon/fax. 
 

Pittemse jeugdverenigingen die een aanvraag indienen minimum een maand op voorhand, krijgen 

voorrang op andere aanvragen.  
 

Indien alle materiaal uitgeleend is tijdens de zomerkampen en er is toch nog een vereniging die 
aanspraak wil maken op dit materiaal. Dan is er de mogelijkheid om materiaal te lenen bij de 

uitleendienst van de provincie West-Vlaanderen: https://www.west-vlaanderen.be/vrije-tijd-en-

toerisme/uitleendienst/geluidsmateriaal 
 

https://www.west-vlaanderen.be/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst/geluidsmateriaal
https://www.west-vlaanderen.be/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst/geluidsmateriaal
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Na het gebruik is het de bedoeling dat er een onkostenbriefje/bewijs van de kosten wordt voorgelegd 

met vermelding van het rekeningnummer van de jeugdbeweging. Na akkoord van de jeugdraad 

kunnen de onkosten terugbetaald worden aan de jeugdvereniging.  
Er mogen maximum 3 reservaties per persoon/jeugdbeweging lopen. 

 
Art. 5 

Indien toch geen gebruik wenst gemaakt te worden van de projectorset moet de aanvraag 

geannuleerd worden. Deze annulering gebeurt ten laatste twee dagen op voorhand. 
 

Bij annulering dient de helft van de huurprijs betaald te worden. 
Bij niet annulering en niet afhaling dient de volledige huurprijs betaald te worden. Dit geldt ook voor 

Pittemse jeugdbewegingen (€  25,00). 
 

 

Hoofdstuk IV – Duur van uitlening 
Art. 6 

Maximumduur van 5 dagen, 10 dagen tijdens schoolvakanties, tenzij anders afgesproken met de 
verantwoordelijke. 

 

 
Hoofdstuk V – Waarborg 

Art. 7 
Iedere lener of gebruiker betaalt contant een waarborg van €  150,00 bij afhaling. Bij kleine schade 

worden de herstellingskosten afgetrokken van de waarborg. 
Na volledige controle van de projectorset wordt de waarborg op het rekeningnummer van de ontlener 

teruggestort. 

 
 

Hoofdstuk VI – Huurprijs 
Art. 8 

Iedereen - behalve de Pittemse jeugdverenigingen - betaalt een huurprijs van €  25,00. Die wordt 

betaald bij het binnenbrengen van de projectorset.  
 

 
Hoofdstuk VII – Gebruik 

Art. 9 

De projectorset dient afgehaald en teruggebracht te worden op eigen kosten, op de uitleenpost waar 
het materiaal gereserveerd werd, op het gestelde uur en binnen de overeengekomen termijn. Zoniet 

wordt een toeslag betaald van €  25 (ook de Pittemse Jeugdbewegingen). Bij het afhalen wordt 
eveneens de waarborg betaald en het aanvraagformulier ingevuld. 

 
Art. 10 

De lener-gebruiker verbindt er zich toe in geen geval het gehuurde materiaal uit te lenen of te 

verhuren aan derden. 
 

Art. 11 
Bij gebruik van de apparatuur dienen alle schriftelijke en/of mondeling verstrekte richtlijnen 

aangaande de gebruiksaanwijzing en behandeling strikt nageleefd te worden. 

 
Art. 12 

De lener-gebruiker is verantwoordelijk voor het geleende materiaal. 
 

Art. 13 
Indien op voorhand tekortkomingen vastgesteld worden dient zo spoedig mogelijk een e-mail of fax 

verstuurd te worden naar de Jeugdraad Pittem-Egem, ter attentie van de jeugddienst. Andere 

meldingsmogelijkheden worden niet geaccepteerd.  
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In het bericht laat men weten welke tekortkoming men precies vaststelt en of er eventueel stappen 

ondernomen zullen worden die hieraan – voorlopig - een oplossing bieden. Deze maatregel ontslaat 

de ontlener niet van de bepalingen in artikel 16, maar kan een criterium zijn in de bepaling van de 
hoogte van de schadevergoeding. Indien de lener-gebruiker deze stap niet onderneemt, wordt 

automatisch aangenomen dat de schade ontstaan is tijdens het gebruik van het materiaal. 
 

Art. 14 

De lener-gebruiker stelt de Jeugdraad Pittem-Egem in kennis van eventuele tekortkomingen bij het 
gehuurde materiaal, ook indien de lener-gebruiker zelf daarvoor niet verantwoordelijk is. 

 
Art. 15 

De Jeugdraad Pittem – Egem kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of andere 
eventuele schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het lenen en/of het gebruiken van het 

materiaal. 

 
 

Hoofdstuk VIII – Schade en diefstal 
Art. 16 

Je bent verantwoordelijk voor de projectorset van het moment van lenen tot het terugbrengen. Je 

bent enkel verantwoordelijk voor het materiaal dat je effectief huurt.  
Schade vastgesteld bij het binnenbrengen, wordt vergoed door de lener-gebruiker. 

Schade bij het ontlenen gaat terug op de vorige lener-gebruiker.  
Schade door normale slijtage is ten laste van de Jeugdraad Pittem-Egem.  

Gebroken onderdelen dienen binnengebracht te worden. 
 

Art. 17 

Bij diefstal van geleend materiaal dient onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de politie.  Afschrift 
van deze aangifte dient zo spoedig mogelijk te worden bezorgd aan de Jeugdraad Pittem-Egem, ter 

attentie van de jeugdconsulent(e). 
 

Art. 18 

Bij diefstal dient de lener – ontvanger een schadevergoeding te betalen. Deze schadevergoeding is 
gelijk aan een deel van of aan de volledige aankoopprijs.  

 
 

Hoofdstuk IX - Algemeen 

 
Art. 19 

Door het lenen van het materiaal verklaart de lener-gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit 
reglement en waarborgt de stipte naleving ervan. 

 
Art. 20 

Eventuele bezwaren die steunen op de toepassing van dit reglement moeten gericht worden naar de 

Jeugdraad Pittem-Egem ter attentie van de jeugdconsulent(e) (gegevens zie bovenaan) uiterlijk 5 
dagen na het betwiste feit. 

Alle betwiste en in dit reglement niet voorziene gevallen worden door de Jeugdraad Pittem-Egem 
beslecht. 

 

Art. 21 
Leners-gebruikers die dit reglement niet naleven kunnen door de Jeugdraad Pittem-Egem van verder 

lenen uitgesloten worden. 


