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Aanvraag tot het ontlenen van een geluidsmeter 

 

Waarvoor dient dit formulier?  

Met dit formulier kunt u bij de gemeentelijke jeugddienst een aanvraag indienen om de 

geluidsmeter Amptec 10 EaZy van de gemeente te ontlenen. Het lenen van deze geluidsmeter is 

gratis voor erkende Beverse verenigingen1 . Particulieren betalen een huurprijs van 20 

euro/evenement (indien meerdaags evenement 20 euro/dag). De geluidsmeter dient 

persoonlijk opgehaald en weer teruggebracht te worden bij de jeugddienst en dit tijdens de 

openingsuren. De waarborg van 250 euro en huurprijs (indien van toepassing) betaalt u cash of 

met bancontact bij het ophalen van de geluidsmeter.  

 

Wat doet u met dit ingevulde formulier?  

U bezorgt het volledig ingevulde en ondertekende formulier persoonlijk aan de  jeugddienst, 

Gravenplein 1, 9120 Beveren of via mail  jeugddienst@beveren.be. De aanvraag moet ten 

laatste 14 dagen voor de aanvang van de activiteit ingediend worden.  

 

De aanvrager 

Naam van de vereniging: ..................................................................................................................... 

 

Contactpersoon 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………... 

Straat en nr.: ……………………………………………………………………………………………… 

Postcode en plaats: ………………………………………….……………………………..……………. 

Telefoon-en/of GSM-nummer: …………………………………….……………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer: ……………………………………………………………………………………….. 

 

  

                                                           
1
 Onder erkende Beverse verenigingen worden verenigingen verstaan die zijn aangesloten bij een erkende adviesraad. 
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Activiteit 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………... 

Straat en nr.: …………………………..………….………………………………………………………. 

Locatie: ……………………………………………….………………………….…………..……………. 

Begindatum:  …………………………….………  Einddatum: ………………………………………... 

Aard van de activiteit (fuif, optreden, straatfeest,… ): …………………………..…………………… 

 

De geluidsmeter 

Ophalen op: …………………………...(dag) om ……………………(uur) 

Terugbrengen op: ……………….……(dag) om ……………………(uur) 

 

De verantwoordelijke contactpersoon verbindt zich ertoe om de geluidsmeter op een 

behoorlijke manier te beheren, de nodige maatregelen te treffen om het materiaal te beveiligen 

tegen diefstal en tegen alle weersomstandigheden. Het gemeentebestuur leent de 

geluidsmeter in goede staat uit. De ontlener is aansprakelijk voor de geluidsmeter. Bij verlies of 

beschadiging zal hij of zij aan de gemeente de herstelwaarde of, indien van toepassing, de 

vervangwaarde vergoeden. 

 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het uitleenreglement voor de 

geluidsmeter (zie bijlage) en stemt hiermee in. Bovendien verklaart hij of zij dit 

aanvraagformulier grondig doorgenomen en naar waarheid ingevuld te hebben. De waarborg 

van 250 euro en de huurprijs wordt cash betaald aan de jeugddienst bij afhaling van de 

geluidsmeter. 

 

Datum: 

Naam + handtekening: 

 

IN TE VULLEN DOOR JEUGDDIENST BIJ OPHALING GELUIDSMETER 

 

Waarborg ontvangen op:  

 

Handtekening:   


