Gewest HASSELT

Uitleenreglement voor de partytent van het Gewest Hasselt
Afmetingen tent open: (3 x3 m). Verpakt (2 x 0,4 x 0,4 m)
1. Wie kan de tent lenen:
Elke afdeling van het Gewest Hasselt kan de gewestelijke partytent ontlenen voor een
gezinsbondactiviteit.
2. Gebruiksvoorwaarden
-

De ontlener leent de tent niet verder uit aan derden.
Er mag geen open vuur in de tent geïnstalleerd worden.
Het is verboden de tent te beplakken, te verven, te beschrijven of van enig
hechtmiddel te voorzien.
De ontlener is verantwoordelijk voor alle schade aan de tent. Merk je bij het opstellen
een defect gelieve dit meteen te melden. Schade opgelopen tijdens het gebruik van de
tent moet gemeld worden bij het terugbrengen ervan aan de Gewestsecretaris.
De richtlijnen voor het opstellen en afbreken van de tent dienen gevolgd te worden.
(zie handleiding) of zoals de verantwoordelijke van het Gewest beschrijft. Let vooral op
het losmaken van de velcrostrips vooraleer de tent terug dicht te plooien.
Het opstellen en samendoen van de tent dient te gebeuren met 4 personen om ze
zonder beschadigingen terug in te pakken.
Het Gewest Hasselt is niet verantwoordelijk voor ongevallen van gelijk welke aard.
Bij het terugbrengen van de tent wordt deze door de ontleners open gezet om samen
na te gaan of er geen beschadigingen zijn.

3. Huurprijs en waarborg
-

De huurprijs bedraagt € 20 per activiteit en een waarborg van € 100. De duur van de
ontlening wordt beperkt tot de duur van de activiteit met een maximum van vijf
opeenvolgende kalenderdagen.
De ontlener van de tent is aansprakelijk; bij verlies of beschadiging worden de kosten
van de waarborg ingehouden of bijkomend berekend.

4. Hoe reserveren
-

Reservatie via de gewestelijke secretaris (wilhel54@skynet.be), en de penningmeester
in CC (mj.claes@telenet.be )
Na bevestiging van de reservatie dient de uitleensom en de waarborg ten minste 3
dagen op voorhand op rekening BE95 0013 3200 0158 te staan met vermelding van
afdeling en periode van ontlening.
Bij niet tijdige betaling wordt de tent niet meegegeven.
Bij het inleveren van de tent zonder beschadiging, wordt de waarborg terug gestort.

5. Hoe en waar afhalen
-

-

Afhalen en terugbrengen van de partytent gebeurt, na bevestiging van de reservatie
en vastleggen tijdstip, op het secretariaat van het gewest Hasselt, Brugstraat 24 te
Beringen, en dit met 2 personen.
Het afgesproken tijdstip dient gerespecteerd te worden.
Hou rekening met de afmetingen van de tent in opgeplooide vorm bij het afhalen en
voorzie in een voldoende grote auto of aanhangwagen.

Datum + naam en handtekening ontleners

