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Reglement uitleendienst Jeugddienst Nieuwpoort  

Art. 1 – Algemeen  

Het materiaal van de uitleendienst wordt door de jeugddienst van Nieuwpoort ter beschikking 
gesteld aan alle erkende jeugd-, sport- en sociaal – culturele verenigingen, scholen, adviesraden en 
stadsdiensten van Nieuwpoort ter ondersteuning van de verschillende werkingen.  

Art. 2 – Kostprijs en waarborg  

De materialen worden gratis ter beschikking gesteld mits het betalen van een vaste waarborgsom 
van € 50 per huurbeurt. De waarborg moet contant betaald worden bij afhaling van de goederen.  

Art. 3 – Aanvraagprocedure  

Jeugdverenigingen kunnen de materialen ten vroegste één jaar vooraf reserveren, de overige 
uitleners kunnen ten vroegste drie maanden voor de uitleendatum het materiaal reserveren. De 
maximum duur van uitlening bedraagt één week met uitzondering voor de kampen van de 
jeugdverenigingen.  
Bij de aanvraag vermeld je de naam van de vereniging, adviesraad of stadsdienst, de naam van de 
verantwoordelijke, het telefoonnummer, het e-mailadres, periode en reden van de uitlening en de 
opsomming van de nodige materialen.  
Het aanvragen van de materialen kan door het invullen van het online aanvraagformulier op de 
website www.jeugddienstnieuwpoort.be, het invullen van het papieren aanvraagformulier die bij de 
verschillende stadsdiensten beschikbaar is of die je kan downloaden op de website, telefonisch op 
het nummer 058/23 91 26 of via mail jeugd@nieuwpoort.be .  

Art. 4 – Afhaling en inlevering  

De materialen kunnen afgehaald worden in jeugdcentrum De Panger, Dudenhofenlaan 2b, 8620 
Nieuwpoort na afspraak en tijdens de openingsuren van de jeugddienst. De uitlener zorgt voor 
aangepast vervoer. Hou er rekening mee dat de goederen bij inlevering samen getest worden. Indien 
de goederen niet tijdig terug worden gebracht wordt er een nalatigheidvergoeding van € 5 per dag 
aangerekend.  

Art. 5 – Verantwoordelijkheid  

De uitlener is verantwoordelijk voor het materiaal. Herstellingen gebeuren steeds door of in 
opdracht van het stadsbestuur en zullen in rekening gebracht worden. Indien de kosten van 
herstelling hoger liggen dan de betaalde waarborgsom zal het overige bedrag gefactureerd worden 
aan de uitlener. Bij diefstal bedraagt de kostprijs het bedrag van de actuele prijs van de materialen. 
Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door de gehuurde materialen. 
Wij raden de huurder aan zich voldoende te verzekeren voor de gehuurde materialen. 

 Art. 6 – Onderverhuren aan derden  

Het is verboden de materialen onder te verhuren aan derden.   
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Art. 7 – Misbruik 

Bij misbruik kan het College van Burgemeester en Schepenen beslissen om de uitlener voor een 

bepaalde tijd te schorsen.  

Art. 8 – Reglement 

De uitlener verklaart zich akkoord met het reglement door de ondertekening van het 

uitleenformulier. 


