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Algemeen
Het ontlenings-en gebruiksreglement materialen van de stad vind
je op de website www.aalst.be.
In deze brochure kom je te weten welke materialen de stad kan
aanbieden, wie deze kan ontlenen, en welke praktische afspraken
hiervoor moeten gemaakt worden.

Voor wie?
De ontleners worden opgedeeld in twee categorieën:
Categorie A:
- Aalsterse verenigingen, aangesloten bij erkende adviesof deelraden van de stad Aalst
- Aalsterse scholen die een activiteit organiseren ten voordele
van de school zelf
- officieel ingeschreven carnavalsgroepen van de stad Aalst
- politieke organisaties van Aalst
- organisatoren van buurt- en straatfeesten in Aalst
Categorie B:
- bedrijven
- particulieren
- rechtspersonen
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Voor welke activiteiten
Alle activiteiten die plaatsvinden op het grondgebied van Aalst.

Aard van de materialen,
ontleningsperiode, tarieven
en waarborg
De materialen kunnen uitgeleend worden
- per weekdag (maandag tot vrijdag)
- weekend (vrijdag, zaterdag, zondag)
- per week (7 dagen)
De materialen worden ingedeeld in
- geluidsmateriaal
- lichtmateriaal
- diversen
- didactisch materiaal
- groot feestmateriaal
- tenten en kampeermateriaal
- volksspelen
- kookmateriaal
- sportmateriaal
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De tarieven en waarborg zijn opgenomen in de materialenlijst.
Herstellings-, vervangings-, reinigingskosten, kosten bij verlies,
kosten omwille van het niet naleven van de afspraken betekenen
een inhouding van de waarborg, zijnde 35 EUR per werkuur of de
reële kost voor herstelling of vervanging.
Een volledige en duidelijk omschrijving van de vaststellingen bij de
opmaak van de staat van bevinding is hierbij cruciaal.
Verborgen gebreken die achteraf vastgesteld worden kunnen enkel
op de ontlener verhaald worden indien voldoende bewijzen kunnen
geleverd worden.

Reservaties en
betalingsmodaliteiten
Voor de reservatie van de materialen of de informatie over de
beschikbaarheid ervan kan men terecht tijdens de openingsuren
aan de balie van het team Uitleen en logistiek,
Bergemeersenstraat 145
Openingsuren:
maandag
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
dinsdag
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
woensdag
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 18.30 uur
donderdag
van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur
vrijdag
van 9 tot 12uur en van 13.30 tot 16.30 uur
of via e-mail: uitleen@aalst.be
of telefonisch: 053 72 36 18
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De reservatie van de materialen kan maximum 6 maand op
voorhand en ten laatste 30 dagen voor de activiteit en is definitief
na betaling van het verschuldigd ontleningsgeld en de waarborg.
Betalen kan cash, via bancontact of per overschrijving.

Werkwijze en staat van
bevinding
Materialen af te halen:
Materialen worden betaald en afgehaald bij het team Uitleen en
logistiek, Bergemeersenstraat 145 9300 Aalst.
Bij het afhalen en terugbrengen van het ontleende materialen,
worden deze gecontroleerd door de ontlener en een medewerker
van team Uitleen en Logistiek, vervolgens wordt de staat van
bevinding schriftelijk opgemaakt.
Belangrijk:
- de ontlener staat zelf in voor het laden en lossen van de
ontleende materialen en houdt hierbij rekening met het
geschikte vervoermiddel (een aanhangwagen is niet geschikt
voor elektronisch gevoelig materiaal).
- Het terugbrengen moet gebeuren in een correcte staat bijv.
haspels stickervrij, kabels individueel opgerold, alle kook- en
kampeermateriaal proper uitgewassen, tenten droog …
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- Volgende boete zal worden aangerekend:
bij het niet afhalen van het materiaal: ontleningskost
bij het niet tijdig terugbrengen van het materiaal: per
dag, met uitzondering van de zon- en feestdagen,
25% van de kostprijs van het uitgeleende materiaal
Voor sommige materialen heb je de keuze om ze zelf af te halen of
te laten leveren. Deze mogelijkheid staat vermeld in de
materialenlijst.
Indien de levering bestaat uit meer dan 1 soort materialen, waarbij
1 geleverd moet worden, worden alle andere gevraagde materialen
meegeleverd.
Materialen te leveren:
De vergoeding voor het leveren en ophalen van de materialen
bedraagt 50 EUR.
Opmaak staat van bevinding:
Bij levering en het terug ophalen van het materiaal dient de
verantwoordelijke van de organisatie aanwezig te zijn om de
materialen te controleren en maakt samen met de medewerker van
het team Uitleen en logistiek de staat van bevinding op.
0530Hierin worden tevens de afspraken i.v.m. de stapeling en
verzameling van materialen schriftelijk vastgelegd. Voor de
opstelling en het juiste gebruik van het materiaal zal de huurder de
nodige inlichtingen inwinnen bij het team Uitleen en logistiek
evenementen. De plaats van leveren en ophalen moet goed
toegankelijk zijn en mag geenszins een gevaar vormen voor zowel
de medewerkers als het materieel.
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Plaats en tijdstip van het leveren en ophalen gebeurt in afspraak
met de verantwoordelijke van het team Uitleen en logistiek.
Indien de ontlener niet aanwezig is op de afspraak
bij het leveren wordt ervan uitgegaan dat het materiaal zich in
prima staat bevindt. Indien de materialen op de openbare weg
dienen geplaatst te worden, is de ontlener verantwoordelijk.
bij het ophalen, worden de vaststellingen die kosten met zich
meebrengen éénzijdig bepaald en zijn definitief.
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Materialenlijst en nuttige
adressen
Info i.v.m. materialen: 053 72 36 18
Afvaleilanden kunnen voortaan rechtstreeks aangevraagd worden
door verenigingen bij
ILVA Zuid III - Industrielaan 2 9320 Erembodegem
info@ilva.be - 053 83 88 48
materialenlijst: overzicht van alle materialen in aparte overzichten
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