REGLEMENT SPORTKOFFER
1. Het sportmateriaal wordt uitgeleend aan verenigingen en inwoners van Dilbeek die
activiteiten organiseren in Dilbeek.
2. De aanvraag moet gebeuren op het daartoe bestemde formulier, dat u kan
terugvinden op https://www.dilbeek.be/nl/sportkoffer.
3. Het aanvraagformulier dient minstens 1 week voor de aanvang van de activiteit
verstuurd te worden naar sport@dilbeek.be met als onderwerp: Aanvraag
sportmateriaal – naam organisatie
4. Het materiaal kan voor onbepaalde duur gehuurd worden en is gratis.
5. De aanvraag van het materiaal wordt steeds per mail bevestigd. Geen schriftelijke
bevestiging is geen ontlening van het materiaal.
6. De aanvrager verbindt er zich toe bij verlies of beschadiging van het ontleende
materiaal de kosten voor vervanging ervan te dragen.
7. Het sportmateriaal kan opgehaald worden op maandagvoormiddag en teruggebracht
worden op vrijdagnamiddag op het afgesproken tijdstip. Voor elke laattijdige terug
bezorging zullen de kosten voor vervanging aangerekend worden.
8. De aanvrager verbindt er zich toe zorg te dragen voor het ontleende materiaal en de
nodige maatregelen te treffen om het te beveiligen tegen alle weersomstandigheden,
brand en diefstal.
9. Bij het ophalen en terugbrengen van het materiaal wordt alles door beide partijen
nagekeken en wordt de ophaalbon in tweevoud afgetekend.
Wanneer het document wordt getekend, gaan beiden partijen akkoord met de
aanvraag, onnodige discussies achteraf worden op deze manier uitgesloten.
10. Het sportmateriaal mag enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor het bestemd is.
11. De reservatie van het materiaal gebeurt volgens de volgorde van de aanvragen. De
eigen organisaties van Sport & Gezondheid Dilbeek vzw hebben echter absolute
voorrang.
12. Medewerkers van Sport & Gezondheid Dilbeek vzw mogen ten allen tijde controle
uitoefenen op het gebruik, de beveiliging, enz. van het ontleende materiaal.
13. Sport & Gezondheid Dilbeek vzw wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele
ongevallen die zich zouden voordoen bij het gebruik van het ontleende materiaal.

