
Gebruiksreglement veiligheidskoffer 
 
 
 
DOEL 

Het gebruiksreglement veiligheidskoffer is bedoeld om organisatoren van openluchtevenementen en 

(tent)fuiven - die plaatsvinden op het grondgebied van Herentals - de kans te geven om gratis een 

veiligheidskoffer te ontlenen. De dienst sport en recreatie van Herentals stelt een veiligheidskoffer met 

allerhande veiligheidsmateriaal voor ontlening ter beschikking. Bij gebruik dienen alle schriftelijke en/of 

mondeling verstrekte richtlijnen aangaande de gebruiksaanwijzingen en behandeling strikt nageleefd te 

worden. 

 

VOOR WIE 

De dienst sport en recreatie van Herentals stelt een veiligheidskoffer ter beschikking aan organisatoren 

van (tent)fuiven en openluchtevenementen in Herentals. De fuif of het evenement moet ook nog 

afzonderlijk aangevraagd en goedgekeurd worden door het schepencollege.  

De veiligheidskoffer bevat veiligheidsmateriaal voor organisatoren van (tent)fuiven en 

openluchtevenementen. 

Dit reglement is van toepassing op de veiligheidskoffer en zijn inhoud. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

DUUR 

De koffer wordt voor een periode van maximum een week ontleend. Deze termijn kan verlengd worden 

mits de beschikbaarheid van de koffer, een degelijke motivatie van de ontlener en de voorafgaande 

goedkeuring van de dienst sport en recreatie. 

GEBRUIK 

De ontlener stelt iemand (of zichzelf) aan als verantwoordelijke voor de veiligheidskoffer. Die 

verantwoordelijke weet te allen tijde waar de materialen uit de koffer zich bevinden. De ontlener zorgt 

ervoor dat het ontleende materiaal in goede staat blijft. De ontlener verbindt er zich toe het materiaal 

niet verder te ontlenen of te verhuren aan derden. Bij twijfel hieromtrent kan de dienst sport en recreatie 

het materiaal op elk ogenblik terugvragen. De koffer kan enkel in zijn geheel ontleend worden. Het is niet 

mogelijk om delen ervan uit te lenen. 

AFHALEN & TERUGBRENGEN 

De ontlener moet zelf de koffer afhalen en terugbrengen op de afgesproken datum, tijdens de 

openingsuren van de dienst sport en recreatie. Bij afhalen en terugbrengen van het materiaal gaat de 

ontlener samen met een medewerker van de dienst sport en recreatie de goede staat van het materiaal 

na en wordt de gebruiksovereenkomst ondertekend.  

Beide partijen controleren de inhoud van de koffer aan de hand van de inventaris die kan teruggevonden 

worden als bijlage bij de gebruiksovereenkomst en in het deksel van de koffer.  

Door ondertekening van de gebruiksovereenkomst verklaart de ontlener dit gebruiksreglement te hebben 

gelezen, akkoord te zijn met de bepalingen beschreven in dit reglement en de naleving van dit reglement 

te waarborgen. Hij gaat er eveneens mee akkoord dat hij het materiaal in goede staat heeft 

meegenomen. 

 

DE AANVRAAG 

Iedere ontlening dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de dienst sport en recreatie met het 

daarvoor voorziene aanvraagformulier. De aanvraag moet minimum vier weken voorafgaand aan de 

ontlening ingediend worden en kan maximum zes maanden voorafgaand aan de ontlening ingediend 

worden door erkende Herentalse verenigingen en maximum drie maanden voorafgaand aan de ontlening 

door anderen. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde periode geldt de volgende voorrangsregel: 1. 

Tentfuiven en openluchtevenementen, 2. Niet-fuifzalen, 3. Erkende fuifzalen.  

 

KOSTPRIJS EN WAARBORG 

De ontlener betaalt bij het afhalen van de veiligheidskoffer een waarborg van 50 euro. 

De ontlener ontvangt normaliter na het terugbrengen zijn waarborg. Als de ontlener de ontleentermijn 

overschrijdt, zal hij per dag dat hij te laat is 10 euro van zijn waarborg moeten inleveren tenzij een 

degelijke motivatie (zoals overmacht) de overschrijding rechtvaardigt en de dienst sport en recreatie 

daarmee akkoord gaat. 

Bij (gedeeltelijk) verlies of schade dient de ontlener dit bij de inlevering te melden en dient hij het bedrag 

dat staat aangegeven in de inventaris te betalen. Deze inventaris kan teruggevonden worden als bijlage 

bij de gebruiksovereenkomst en in het deksel van de koffer. 

Bij diefstal van de veiligheidskoffer dient de ontlener zelf aangifte te doen bij de politie. 

Het stadsbestuur is niet aansprakelijk voor ongevallen, aangerichte schade of eender welke gevolgen die 

zouden voortvloeien uit het gebruik van de veiligheidskoffer en zijn eventuele gebreken. 

 

Het gebruiksreglement van de veiligheidskoffer wordt jaarlijks geëvalueerd en kan indien nodig 

aangepast worden. 


