
UITLEENVOORWAARDEN FITBALLEN
 
 
1. Het materiaal behoort toe aan sportregio Midden-Provincie en wordt ook beheerd door deze regio. De aan-

vraag voor ontlening dient schriftelijk of per fax te gebeuren bij : Sportdienst Zandhoven, p/a Christel 
Goormans, Liersebaan 12 te 2240 Zandhoven, tel : 03/410.16.65, fax : 03/484.62.55, e-mail : 
sport@zandhoven.be. Afhalen van het materiaal kan enkel gebeuren tijdens de kantooruren. 

 
2. De ontlening wordt in principe beperkt tot maximum één week. Afwijkingen op deze regel kunnen toege-

staan worden in functie van het aantal aanvragen. 
 
3. De ontlening van het materiaal voor scholen en sportclubs in de regio kost 25 euro per periode en ontlenin-

gen buiten de regio kosten 75 euro. De ontlening is gratis voor de organisaties van eigen gemeentelijke 
sportdiensten. Er dient een waarborg betaald te worden van 250 euro. Deze waarborg wordt volledig terug-
betaald indien het materiaal in oorspronkelijke staat en volledig wordt teruggebracht. Bij laattijdige inleve-
ring of beschadiging van het materiaal verliest men de waarborg. 

 
4. De ontlener verbindt er zich toe de kosten te dragen bij eventuele beschadiging van het materiaal. 
 
5. De ontlener draagt zorg voor het materiaal gedurende de periode dat hij/zij het ter beschikking heeft. Deze 

verbindt zich ertoe bij diefstal of verlies het materiaal te vergoeden tegen nieuwwaarde als het gaat over 
stukken onder de 250 euro. Voor stukken boven dit bedrag zal de sportregio rekening houden met de ouder-
dom van het materiaal. 

 
6. De huurder zorgt voor vervoer van het materiaal. 
 
7. Het materiaal mag gebruikt worden door kinderen en volwassenen. 
 
8. De huurprijs dient vooraf betaald te worden via een overschrijving op rekeningnummer 068-2161285-55 van 

sportregio Midden-Provincie. 
 
9. Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum waarop ze zijn ingediend. 

De sportregio behoudt het recht om deze volgorde lichtjes te wijzigen. 
 
10. De ontlener mag het materiaal enkel voor eigen gebruik ontlenen. Doorverhuren aan derden is dus niet 

toegelaten. 
 
11. De sportregio is niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door het afhalen, vervoeren, plaatsen of ge-

bruiken van het materiaal. 
 
12. De werkgroep van sportregio Midden-Provincie behoudt het recht om dit reglement te wijzigen of uitzonde-

ringen hierop toe te passen. 
 
13. Door het ontlenen van het materiaal verklaart de ontlener de bepalingen van dit reglement te aanvaarden en 

de stipte naleving ervan te waarborgen. 
 
 
 
 

Gelezen en goedgekeurd, 
 
 
………………………………………… 
handtekening huurder  
  


