Uitleenreglement voor geluidsmeter
Artikel 1.

Dit reglement regelt het uitlenen van de geluidsmeter Amptec 10 EaZy (met
serienummer SA130648) door het gemeentebestuur van Beveren aan erkende
Beverse verenigingen -d.w.z. de verenigingen die zijn aangesloten bij een erkende
adviesraad- én particulieren. Inhoud van de koffer: laptop, microfoon met klem
en etui, 2 vast gemonteerde kabels BNC & voeding.

Artikel 2.

Elke aanvraag moet minstens twee weken vóór de activiteit schriftelijk ingediend
worden bij de jeugddienst (Gravenplein 1, 9120 Beveren). Aanvragen moeten
gebeuren via het daartoe bestemde aanvraagformulier, te bekomen op de
jeugddienst of via www.jonginbeveren.be onder de rubriek digitaal loket. Het
volledig ingevulde formulier kan je persoonlijk komen afgeven of bezorgen via email of post.

Artikel 3.

De gemeentelijke jeugddienst beantwoordt de aanvragen uiterlijk binnen de
week na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 4.

De geluidsmeter kan uitgeleend worden voor een periode van maximum vijf
dagen. Deze periode kan verlengd worden mits er een schriftelijke motivatie
wordt ingediend en op voorwaarde dat de geluidsmeter niet gereserveerd is.

Artikel 5.

Het gebruik van de geluidsmeter is gratis voor erkende Beverse verenigingen.
Particulieren betalen een huurprijs van 20 euro/evenement (indien meerdaags
evenement 20 euro/dag). De gebruiker dient een waarborg te betalen van
250 euro. Deze waarborg en huurprijs (indien van toepassing) moet de gebruiker
cash betalen aan de jeugddienst bij het ophalen van de geluidsmeter.

Artikel 6.

De geluidsmeter wordt afgehaald bij de jeugddienst en daar in oorspronkelijke
staat weer afgeleverd. De geluidsmeter wordt afgehaald op de laatste werkdag
voor de geplande activiteit en teruggebracht op de eerste werkdag na afloop van
de activiteit, tenzij anders overeengekomen met de jeugddienst.

Artikel 7.

De geluidsmeter wordt bij teruggave nagekeken en getest door de jeugddienst.
Wanneer er geen beschadigingen worden vastgesteld, wordt de waarborg
teruggestort. Dit gebeurt uiterlijk binnen de 2 weken na terugbrengen van de
geluidsmeter. Bij schade wordt de waarborg geheel of gedeeltelijk ingehouden,
afhankelijk van de schade. Bedraagt de schade meer dan de waarborg, dan zal de
waarborg volledig ingehouden worden en het saldo van de schade gefactureerd
worden.
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Artikel 8.

Wanneer een reservatie geannuleerd wordt, dient de ontlener dit ten laatste één
week op voorhand te melden aan de jeugddienst.

Artikel 9.

Door de geluidsmeter in ontvangst te nemen verbindt de gebruiker zich ertoe:







Op de hoogte te zijn van het correct gebruik en behandeling van de
geluidsmeter en deze te beheren als een goede huisvader/moeder (zie
gebruikshandleiding);
De geluidsmeter in dezelfde staat terug te geven als bij ontvangst. Bij
verlies, beschadiging of bevuiling van het materiaal worden de
herstellings- en / of schoonmaakkosten gefactureerd aan de gebruiker;
Bij diefstal onmiddellijk aangifte doen bij de politie en een kopie van het
proces-verbaal aan de jeugddienst te bezorgen;
De materialen in geen geval verder uit te lenen, te verhuren aan derden
of aan te wenden voor andere doeleinden dan vermeld in de aanvraag.

Artikel 10.

Het gemeentebestuur van Beveren kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor de mogelijke ongevallen die zich kunnen voordoen bij het vervoeren of het
gebruik van de geluidsmeter.

Artikel 11.

In elk geval van overmacht waardoor de geluidsmeter niet ter beschikking kan
worden gesteld, vervalt de reservatie. In dit geval kan geen enkele
rechtsvordering of schadevergoeding ten gunste van de ontlener ontstaan.

Artikel 12.

Door het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart de ontlener zich
akkoord met het uitleenreglement.

Artikel 13.

In geval van misbruik of niet naleven van het reglement kan de waarborg volledig
worden ingehouden. In uitzonderlijke omstandigheden kan het college van
burgemeester en schepen mits gemotiveerde beslissing overgaan tot het tijdelijk
of definitief uitsluiten van het gebruik van de geluidsmeter door bepaalde
verenigingen.
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