
Artikel 1. Toepassingsgebied

De VZW Sportbeheer Waregem stelt materialen voor ontlening ter beschikking aan:

1.1. Sportverenigingen aangesloten bij de Waregemse sportraad of erkend als sportvereniging of organisatiecomité door de stad Waregem 

of Waregemse scholen.

1.2. Andere Waregemse verenigingen aangesloten bij een erkend stedelijk adviesorgaan die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden 

kunnen eveneens materiaal ontlenen. Ontlening kan enkel indien 21 dagen voor de activiteit geen aanvraag tot ontlening is ingediend door 

een ander 

1.1. aangehaalde vereniging.

1.3. Ontlening kan ook voor private doeleinden met uitzondering van de curlingset. Ontlenen voor private doeleinden kan enkel indien 

14 dagen voor de activiteit geen aanvraag tot ontlening is ingediend door een onder 1.1 of 1.2 aangehaalde vereniging. 

De stedelijke sportdienst heeft steeds het recht te oordelen over de opportuniteit van de aanvraag.

1.4. De ontlening heeft geen winstgevend commercieel doel en onderverhuring aan derden is ten stelligste verboden.

1.5. Aan de hand van het ingevulde formulier wordt geoordeeld over de opportuniteit en de categorie van de aanvraag.

Artikel 2. Beschikbaar materiaal

De VZW sportbeheer Waregem stelt de volgende items beschikbaar:

- Oude volksspelen: 10 euro waarborg en 3 euro huur/stuk/dag

- Curlingset: 10 euro waarborg en 5 euro huur/dag (enkel voor verenigingen onder 1.1 en 1.2

- Sportkoffer: 10 euro waarborg en 5 euro huur/dag

- Beach badmintonset of beach volleybalset: 10 euro waarborg en 5 euro huur/dag

- Rad van K-Lorie: 10 euro waarborg en 3 euro huur/dag.

Deze lijst kan worden aangevuld ofgewijzigd door beslissing van de VZW Sportbeheer Waregem

Artikel 3. Huurprijs

De huur is een bijdrage in de kosten voor normale slijtage. De bedragen worden vastgesteld door de VZW Sportbeheer 

Waregem. De huur wordt cash betaald bij afhaling.

Artikel 4. Duur van ontlening

De ontlening wordt in principe beperkt tot maximaal 3 dagen. Ontlening voor een langere termijn kan bij voldoende 

motivatie worden toegestaan.

Artikel 5. Gebruik

5.1. Alle door de ontlener aangevraagde materialen dienen door hemzelf te worden afgehaald en teruggebracht op de sportdienst,

dit op eigen kosten en op het tijdstip zoals overeengekomen bij de reservatie, minstens een half uur voor sluitingstijd. 

Bij nalatigheid zal een boete van 10 euro worden aangerekend.

5.2. Alle schriftelijk en mondeling verstrekte richtlijnen aangaande gebruiksaanwijzing en behandeling dienen strikt nageleefd 

te worden. De ontlener zorgt voor personen met voldoende kennis van het materiaal zodat er geen onnodige schade wordt 

toegebracht aan de materialen. De ontlener wordt verzocht de sportdienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen 

bij de ontleende materialen. De culingset mag enkel gebruikt worden in een droge gesloten ruimte voorzien van een effen 

speeloppervlak. Het vervoer dient te gebeuren in een voldoende ruime en gesloten bestelwagen. De volksspelen mogen in 

geen geval buiten gebruikt worden bij regenweer.

5.3. Wanneer de ontlener materiaal reserveert betekent dit ook materiaal afhalen. Mocht de activiteit door omstandigheden 

niet doorgaan, dan verwittigt de ontlener zo snel mogelijk de sportdienst.

5.4. De ontlener brengt het materiaal steeds in dezelfde toestand terug als het uitgeleend werd. In geval van verlies, diefstal 

of schade is de ontlener verplicht een schadevergoeding aan de VZW Sportbeheer te betalen. Deze beloopt maximaal 

de kostprijs voor de vervanging of herstelling van het materiaal. Bij beperkte schade die niet herstelbaar is (bvb.deuk), 

wordt 1% van de aankoopprijs aangerekend.

5.5. Bij defect materiaal vóór gebruik verwittigt de ontlener onmiddelijk de sportdienst op het nummer 056/60 07 44 

of bij sluiting 0472/ 58 87 75 (sportpromotor). Indien geen van beide nummers beantwoord worden, stuur dan een mail 

naar info@waregemsport.be. 

Indien de ontlener dit niet doet wordt de schade aangerekend aan de laatste gebruiker.

Artikel 6. Aanvraag

Alle aanvragen moeten op het daartoe voorziene formulier gebeuren. Dit kan online via de website 

www.waregem.be/sport/uitleendienst of gemaild worden naar info@waregemsport.be of 

bezorgd worden in de sportdienst (Meersstraat 5, 8790 Waregem).

Artikel 7. Betwistingen

Betwistingen omtrent toepassingen van dit reglement worden zoveel mogelijk in der minne tussen partijen geregeld. 

Indien niet tot een akkoord gekomen wordt, beslist de VZW Sportbeheer Waregem over het gebruik.

Artikel 8. Sancties

Bij herhaalde beschadiging of tekortkoming en na schiftelijke verwittiging zal de betrokken vereniging voor verdere 

uitlening uitgesloten worden voor een periode van de twee volgende jaren.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1. De VZW Sportbeheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of andere schadelijke gevolgen die 

uit het gebruik van het ontleende materiaal zouden voortvloeien.

9.2. Door het ontlenen van materiaal verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen van dit reglement en 

waarborgt hij de stipte naleving ervan.

9.3. Dit reglement gaat in op 1 juli 2011.
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