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Soort Wat Aantal/te bestellen per huurprijs Waarborg afmeting Opmerkingen/Extra beschrijving 

Veiligheid 

Veiligheid 

Veiligheidskoffer 2/1  50 euro 842x602x660mm 

+ 4 brandblussers: 

630x280x200 mm 

- koffer met veiligheidsmateriaal voor fuiven 

en evenementen (brandblussers, 

spandoeken nooduitgang/-16 geen alcohol/-

18 geen sterke drank, fluohesjes steward, …) 

- af te halen bij het evenementenloket (tel. 

014-21 21 86, evenementen@herentals.be) 

- kan enkel ontleend worden door erkende 

Herentalse verenigingen volgens het 

erkenningsreglement van de stad Herentals 

voor activiteiten die doorgaan in Herentals. 

- Evenementen, goedgekeurd voor 

projectsubsidies door het college van 

burgemeester en schepenen. 

- maximale ontleenduur: een week 

- Volledig reglement op 

www.uitinherentals.be/uitleenmateriaal 

Geluidsbegrenzer 1/1  50 euro 270x580x580 mm - af te halen bij het evenementenloket (tel. 

014-21 21 86, evenementen@herentals.be) 

- kan enkel ontleend worden door erkende 

Herentalse verenigingen volgens het 

erkenningsreglement van de stad Herentals 

voor activiteiten die doorgaan in Herentals. 

- Evenementen, goedgekeurd voor 

projectsubsidies door het college van 

burgemeester en schepenen. 

- Maximale ontleenduur: een week 
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Soort Wat Aantal/te bestellen per huurprijs Waarborg afmeting Opmerkingen/Extra beschrijving 

Spel Speelkoffer 2/1  50 euro 842x602x660mm - af te halen bij het evenementenloket (tel. 

014-21 21 86, evenementen@herentals.be) 

- kan enkel ontleend worden door 

organisatoren van speelstraten en 

straatfeesten en erkende herentalse 

verenigingen volgens het 

erkenningsreglement van de stad Herentals.  

- maximale ontleenduur: twee weken 

- Volledig reglement op 

www.uitinherentals.be/uitleenmateriaal 

Spel Theaterkoffer 1/1 25 euro 

per dag 

125 euro 770x790x255mm - af te halen bij cultuurcentrum ’t Schaliken 

(tel. 014-28 51 30, 

cultuurcentrum@herentals.be, gesloten op 

woensdagnamiddag) 

- kan enkel ontleend worden door scholen 

lager onderwijs op het grondgebied van 

Herentals 

- gericht op leerlingen lager onderwijs 

- maximale ontleenduur: een week (evt. 

uitbreidbaar mits overleg) 

Educatie Verkeerskoffer – 

Oefenstraat 

1/1  75 euro Twee draagtassen op 

wielen 

1000x500x400mm 

- wordt vooraf aangevraagd bij de dienst 

mobiliteit (mobiliteit@herentals.be). 

- op te halen bij de stedelijke werkplaats 

(Hemeldonk 8) 

- kan enkel ontleend worden door 

basisscholen op het grondgebied van 

Herentals. 

Loopfietsen 

(verkeers-

behendigheid) 

21/21  75 euro  - op te halen bij de stedelijke werkplaats 

(Hemeldonk 8) 

- kan enkel ontleend worden door 

basisscholen 

- voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar 
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Loopfietsen BMX 

(verkeers-

behendigheid) 

3/3  75 euro  - op te halen bij de stedelijke werkplaats 

(Hemeldonk 8) 

- kan enkel ontleend worden door 

basisscholen 

- voor kinderen vanaf 6 jaar 

Volksport      Voor alle volkssporten geldt: 

- Reserveren via het evenementenformulier 

of, indien voor particulier gebruik, vooraf bij 

het evenementenloket (tel. 014-21 21 86, 

evenementen@herentals.be) 

- af te halen bij het evenementenloket 

(Waarborg blijft 50 euro indien meerdere 

volksspelen worden gehuurd. 

- Volledig reglement terug te vinden op 

www.uitinherentals.be/uitleenmateriaal 

Voor alle volkssporten geldt: 

- Reserveren via het evenementenformulier 

of, indien voor particulier gebruik, vooraf bij 

het evenementenloket (tel. 014-21 21 86, 

evenementen@herentals.be) 

- af te halen bij het evenementenloket 

(Waarborg blijft 50 euro indien meerdere 

volksspelen worden gehuurd. 

- Volledig reglement terug te vinden op 

www.uitinherentals.be/uitleenmateriaal 

 

Krulbol  1/1 4 euro 50 euro  

Trou madame 2/1 9 euro 50 euro  

Pierbol  1/1 4 euro 50 euro  

Vloerbol 1/1 4 euro 50 euro  

Tafelkegelspel 1/1 9 euro 50 euro  

Platte bol 1/1 4 euro 50 euro  

Ringsteken  1/1 4 euro 50 euro  

Tonspel  1/1 9 euro 50 euro  

Toptafel 1/1 9 euro 50 euro  

Hamertjesspel  1/1 9 euro 50 euro  

Pudebak  1/1 4 euro 50 euro  

Riboulette  1/1 9 euro 50 euro  

schuiftafel 1/1 9 euro 50 euro  

Sjoelbak  2/1 9 euro 50 euro  

Steltlopen  5/1 4 euro 50 euro  

Dopspel 2/1 4 euro 50 euro  

Mannetjesspel 1/1 4 euro 50 euro  

Eggeschieten 1/1 4 euro 50 euro  

Stangenbiljart  1/1 9 euro 50 euro  
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Voor onderstaand uitleenmateriaal geldt: 

- Op te halen bij de stedelijke werkplaats (Hemeldonk 8) 

- Kan ook geleverd worden. Leveren en terug afhalen van al het gevraagde materiaal kost 65 euro (ongeacht gevraagde hoeveelheden). Alleen voor dranghekken per 

container is er een uitzondering 

- Volledig reglement terug te vinden via link Retributiereglement uitleenmateriaal 

Dranghekken Dranghekken per 

container van 40 

10/1 45 euro  2,5 m Leveren en afhalen kost 28/45 euro per 

container  

Dranghekken Losse dranghekken 30/1   2,5 m  

Tafels en 

stoelen 

Stoelen 1800/1    Gebundeld per 50 in een kar 

Tafels en 

stoelen 

Tafels 285/1   0,80 m x 1,20m Gebundeld per 15 in een kar 

Tafels en 

stoelen 

Ronde 

receptietafels 

18/1    Gebundeld per 6 in een kar 

Tenten Tenten 5/1   4 m X 4 m Door lener zelf op te stellen 

Podium Verstelbaar podium 66/1   2 m x 1 m  

 

- verstelbaar op 20, 40, 60 en 80 cm hoogte 

- Gebundeld per 5 op een kar 

- Trapje kan worden bijgeleverd 

Podium Podiumwagen 1/1 200 euro   afmetingen kiosk 

breedte 2,70 m 

hoogte  3,95 m 

lengte kiosk 8,00 m 

lengte dissel 2,50 m 

totale lengte 10,50 m 

 

afmetingen podium 

hoogte van grond tot podium 0,95 m 

vrije hoogte op podium  2,50 m 

half open   7,60 m x 4,65 m 

volledig open  7,60 m x 6,85 m 

Dansvloer Dansvloertegels 70/1   1 tegel=0,6 m x 2,45 

m  
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Infopanelen Witte panelen 12/2   1m x 2,50 m  Moeten aan elkaar vast  

gezet worden (kunnen niet los staan) 

Infopanelen Zwarte infopanelen 

van 2,5 meter 

breed 

 

30/1   2,5 meter breed x 

1,30m hoog 

De palen om de borden op te monteren zijn 2 

meter hoog 

Vuurkorf Vuurkorf groot 1/1     

Vuurkorf Vuurkorf klein 2/1     

Vlaggen Vlaggemasten 25/1     

Vlaggen Herentalse vlag 2/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Belgische vlag  2/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Vlaamse vlag 1/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Provinciale vlag 2/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Europese vlag 2/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Nederlandse vlag 1/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Franse vlag 1/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Engelse vlag 1/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen Finse vlag 1/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Vlaggen  Luxemburgse vlag 1/1    Moeten afgehaald worden op de stedelijke 

werkplaats 

Allerlei Kapstok 5/1    30 jassen per kapstok 



6/6 

Soort Wat Aantal/te bestellen per huurprijs Waarborg afmeting Opmerkingen/Extra beschrijving 

Allerlei Mobiele 

geluidsinstallatie 

voor auto 

1/1    - De luidspreker met zuignappen op de wagen 

plaatsen.  

- Voeding via sigarettenaansteker in de 

wagen.  

Allerlei Megafoon 2/1     

       

Allerlei Verdeelkasten 3/1    Deze kasten worden aangesloten aan de 

elektriciteitsaftakkingspunten om 

stopcontacten van 220V aan te bieden. 

 


