Dienst Cultuur
Reglement uitleendienst

Dit reglement van de uitleendienst maakt integraal deel uit van elke overeenkomst tussen de
gemeente Rotselaar, als uitlener, en elke andere vereniging of instantie als ontlener.
1. De uitgeleende goederen kunnen enkel worden aangewend door een erkende vereniging of instantie
van de gemeente Rotselaar en door een erkende vereniging of instantie van de Intergemeentelijke
Culturele Samenwerking (IGCS). De IGCS omvat alle culturele verenigingen en culturele instanties uit
Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem, Holsbeek, Haacht en Rotselaar. Van deze regel kan enkel worden
afgeweken na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).
2. Alle gratis te ontlenen goederen staan vermeld in een lijst met uitleenmaterialen.
3. Bij het ontlenen van een goed verleent de gemeente Rotselaar steeds een machtiging naar de
vereniging of instantie.
4. De ontlener moet volgende richtlijnen ten allen tijde strikt naleven:
- Ontleende goederen moeten in oorspronkelijke staat worden terugbezorgd.
- Voor ontleende goederen moet worden gezorgd als een goede huisvader.
- Bij gebruik van ontleende goederen moet de gebruiksaanwijzing strikt worden opgevolgd.
- In geen enkel geval mogen ontleende goederen worden ter beschikking gesteld van derden.
5. De gemeente Rotselaar kan niet worden aansprakelijk gesteld bij een mogelijk defect of storing van
een uitgeleend goed, mits de ontlener bij ontvangst van het goed een eerder gebrek of defect niet
vooraf heeft gemeld bij de technische dienst. Ook kan de gemeente Rotselaar niet aansprakelijk
worden gesteld voor ongevallen en schade die voortvloeien uit het gebruik van ontleende goederen.
6. De laatst genoteerde ontlener neemt er kennis van dat hij persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor
eventuele schade, verlies, diefstal of vernietiging van ontleende goederen. De gemeente Rotselaar zal
de kosten die voortvloeien uit schade, verlies, diefstal of vernietiging van ontleende goederen
terugvorderen van de ontlener.
- Bij schade: de herstellingskosten.
- Bij verlies, diefstal of vernietiging: de geschatte prijs.
In beide gevallen baseert de gemeente Rotselaar zich op de bevindingen van een deskundige.
7. Ontleende goederen (podiumelementen, tafels, banken, klapstoelen, statafels, nadars en
bekercollectoren) worden door de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst enkel tijdens werkdagen
aan Rotselaarse verenigingen of instanties afgeleverd. Dit is beperkt tot leveringsadressen op het
grondgebied Rotselaar. Vanaf het aflevermoment is de ontlener persoonlijk aansprakelijk voor het
ontleende goed. Voor leveringsadressen buiten Rotselaar moet de vereniging of instantie ten allen
tijde de goederen zelf ophalen na afspraak met de verantwoordelijke van de technische dienst.
8. Een uitzondering wordt gemaakt bij het ontlenen van een muziekinstallatie, overhead- en diaprojector.
Deze goederen moeten door alle verenigingen en instanties zelf worden afgehaald op de technische
uitvoeringsdienst, Beversluis 7 te Rotselaar. Afhalen kan uitsluitend na afspraak tijdens de
openingsuren (maandag t.e.m. donderdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u, vrijdag enkel van 9u tot
12u). Uitgeleende goederen dienen de eerstvolgende werkdag na de activiteit voor 12 uur te worden
teruggebracht. Bij het niet respecteren van de uitleentermijn wordt de ontlener beboet met 25 euro.
9. Een andere uitzondering wordt gemaakt bij het ontlenen van tentoonstellingspanelen. Deze kunnen
enkel worden ontleend voor kunsttentoonstellingen. De panelen worden geleverd en geplaatst
(enkel tijdens werkuren) door de technische dienst.
In geen enkel geval kan de ontlener zelf de panelen (ver)plaatsen!
10. Niet voorziene betwistingen inzake de gemeentelijke uitleendienst worden voorgelegd aan het CBS.
11. In uitzonderlijke gevallen kan het CBS een verstrekte machtiging herroepen en het ontleende goed
terugvorderen. Het CBS motiveert deze beslissing.

