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DOSSIER NR. 

5. TER BESCHIKKING STELLEN VAN LOGISTIEK MATERIAAL. 
B. GEBRUIKSREGLEMENT OP HET TER BESCHIKKING STELLEN EN ONTLENEN VAN 
LOGISTIEK MATERIAAL. GOEDKEURING WIJZIGING. 

De Gemeenteraad van de stad Menen, vergaderd volgens het decreet en in openbare zitting; 

Gelet op de bepalingen van de gemeenteraad, meer bepaald art. 42 

Overwegende dat het gemeentebestuur allerhande gemeentelijk materiaal kan ter beschikking stellen ter 
organisatie van manifestaties, evenementen of feestelijkheden; 

Overwegende dat het gemeentebestuur ook verkeerssignalisatie (hoofdzakelijk EI borden) ter beschikking 
kan stellen aan haar inwoners, ter signalisatie van werken op de openbare weg, teneinde de nodige signalisatie 
te plaatsen zoals is opgelegd in de signalisatievergunning; 

Overwegende dat het aangewezen is dat het gemeentebestuur hiertoe een gebruiksreglement opmaakt, tot 
voorafgaande regeling van de gebruiksmodaliteiten, teneinde deze duidelijk en eenvormig te kunnen 
toepassen; 

Gelet op het retributiereglement houdende vaststelling van retributie op het tijdelijk ter beschikking stellen 
van gemeentelijk logistiek materiaal, zoals voorgelegd ter vaststelling aan huidige gemeenteraad ; dat het 
immers aangewezen is dat het gemeentebestuur een vergoeding ontvangt voor de kosten voor uitlenen van 
gemeentelijk logistiek materiaal (feestmateriaal of signalisatiemateriaal) ter beschikking gesteld aan derden; 
overwegende dat deze vergoeding een redelijke vergoeding is voor het gebruik van het materiaal, alsook voor 
de vervoerskosten en de kosten van personeelsinzet hieraan verbonden; 

Overwegende dat initiatieven vanuit verenigingen vrijgesteld worden, teneinde de socio-culturele werkingen 
in de gemeente te ondersteunen (behoudens kostenvergoeding voor vervoer, eventuele plaatsingskosten 
eventuele afvalophaling; 

Gelet op het voorafgaand overleg met diverse betrokken diensten, in het bijzonder de dienst 
Grondgebiedszaken, die instaat voor de praktische organisatie van het uitlenen, en dienst Vrijetijdszaken, 
voornaamste doelgroep van gebruikers; 

Gelet op de toelichting dd. 02 juli 20 14 en advies vanuit de participatieraden; 

Gelet op de bespreking ter zitting in de gemeenteraad en de toelichting door de bevoegde schepen; 

Overwegende dat er een aanpassing vereist is wegens de mogelijkheid tot uitlenen van mobiele 
petanquevelden in kader van sportbeoefening. 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 april 20 IS. 
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ENIG ARTIKEL 

Het gebruiksreglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal van de stad Menen , en de 
modaliteiten tot ontlenen hiervan, wordt goedgekeurd als volgt : 

. GEBRUIKSREGLEMENT OP HET TER BESCHIKKING STELLEN 
EN ONTLENEN VAN LOGISTIEK MATERIAAL 

VAN DE STAD MENEN 

OMSCHRIJVING VAN HET GOED- HET GEBRUIK- DE PRESTATIE 

Artikel I Omschrijving van de prestatie 

1.1 T erbeschikkin~ van logistiek materiaal (feestmateriaal) 

De stad Menen stelt logistiek materiaal (feestmateriaal) voor manifestaties en evenementen, voor eigen 
gebruik, ter beschikking aan 

Betoelaagde en/of erkende verenigingen uit de entiteit Menen vernoemd op de lijst van door de stad 
erkende verenigingen 
worden g~Hj~~~telg met door de Stad Menen betoelaagde en/of erkende verenigingen: 
• de in de stad Menen gevestigde onderwijsinstellingen 

• politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Menen 

• de stedelijke adviesraden (enkel bij gebruik in het kader van hun eigen werking) 

• erkende straatcomités uit de entiteit Menen 

niet-erkende verenigingen en feitelijke verenigingen waar de hoofdverantwoordelijke woont in de 
gemeente Menen 
rechtspersonen met maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente voor niet
commerciële activiteiten op het grondgebied van de gemeente 
de stedelijke organisaties van de entiteit Menen ( gemeentelijke scholen, stadsorganisaties, OCMW, 
AGB, Cultureel Centrum, .. ) ; 
andere gemeentebesturen uit omliggende gemeenten ; 

Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd, behoudens vrijstelling. 

Het uitlenen van feestmateriaal aan natuurlijke personen, voor loutere private activiteiten of evenementen is 
niet toegestaan. 

Het uitlenen van feestmateriaal aan bedrijven voor loutere bedrijfsactiviteiten of bedrijfsevenementen is niet 
toegestaan. 

Het uitgeleende logistieke materiaal dient ingezet te worden voor activiteiten of evenementen die 
plaatsvinden op het grondgebied van de entiteit Menen, behoudens indien het materiaal wordt uitgeleend aan 
omliggende gemeentebesturen. 

1.2 Terbeschikkingstelling van signalisatiemateriaal 

De stad Menen stelt gemeentelijke verkeerssignalisatie (borden EI), ter beschikking aan 
natuurlijke personen uit de entiteit Menen of personen die werken uitvoeren binnen de entiteit 
Menen 



betoelaagde* en/of erkende verenigingen uit de entiteit -Menen (vernoemd op de lijst van door de 
stad erkende verenigingen) 
Worden gelijkgesteld met door de Stad Menen betoelaagdeen/of erkende verenigingen: 
• de in de stad Menen gevestigde onderwijsinstellingen 

• 
• 
• 

politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Menen 

de stedelijke adviesraden (enkel bij gebruik in het kader van hun eigen werking) 

de erkende straatcomités 

niet-erkende verenigingen en feitelijke verenigingen waar de hoofdverantwoordelijke woont in de 
gemeente Menen 
de stedelijke organisaties van de entiteit Menen ( gemeentelijke scholen, stadsorganisaties, OCMW, 
AGB, Cultureel Centrum, .. ) ; 
andere gemeentebesturen uit omliggende gemeenten 

Het uitlenen van verkeerssignalisatiemateriaal aan bedrijven voor loutere bedrijfsactiviteiten of 
bedrijfsevenementen is niet toegestaan. 

Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd, behoudens vrijstelling 

Het uitgeleende logistieke materiaal dient ingezet te worden voor activiteiten of evenementen die 
plaatsvinden op het grondgebied van de entiteit Menen, behoudens indien het materiaal wordt uitgeleend aan 
omliggende gemeentebesturen. 

Artikel2 Begrippenkader 

Als evenement wordt beschouwd: een geplande, unieke publieke gebeurtenis met een vooraf geformuleerde 
doelstelling, op het gebied van kunst, cultuur, sport, maatschappij, (buurt)animatie, kermis of 
overheidsinformatie op openbaar domein of privaat terrein. 

Als J2rivaat even~l!L~.DJ; wordt beschouwd: activiteit waar niet iedereen zonder onderscheid wordt toegelaten 
en de toegang afhankelijk is van een persoonlijke en individuele oproeping of uitnodiging met uitzondering van 
evenementen georganiseerd door een vereniging en die toegankelijk is voor alle leden van de organiserende 
vereniging. 

Als .!?~.9rijfsey_~~me_IJ1 wordt beschouwd: activiteit ingericht door een commerciële organisatie of een bedrijf 
met de bedoeling winst te maken; 

Als commerciële organisatie en onderneming wordt beschouwd: elke organisatie en onderneming die als doel 
heeft winst maken; 

Als aanvrager wordt beschouwd: iedere persoon die een evenement organiseert en hiertoe een aanvraag tot 
ontlening doet. (de aanvrager wordt geacht organisator te zijn, tenzij anders vermeld in het 
aanvraagformulier) 

Als ontlener wordt beschouwd: iedere aanvrager wiens aanvraag tot ontlening werd goedgekeurd en zich 
hierbij verantwoordelijk stelt voor het uitgeleende materiaal. 

Als betoelaagde en/of erkende vereniglog wordt beschouwd : een vereniging die op het ogenblik van de 
beschikbaarstelling structureel wordt betoelaagd en/of erkend door het Stadsbestuur van Menen. 
Ingeval een vereniging een projectsubsidie ontvangt, verkrijgt de vereniging het statuut van betoelaagde 
vereniging voor beschikbaarstellingen van logistiek materiaal verbonden aan het betoelaagde project. 
De bewijslast ligt bij de aanvragende vereniging. Minimaal moet een belofte van toelage of tussenkomst 
vanwege het College van burgemeester en schepen worden voorgelegd. 

Als openbaar domein wordt beschouwd: alle niet-gekadastreerde percelen, straten en pleinen, zowel 
bovengrondse als ondergrondse. Daartoe behoren ook speeltuinen, openbare sportterreinen en parken en 
alle straatmeubilair, aanplantingen, verhardingen volgens het statuut van het perceel waarop ze zich 



bevinden; 

Als vervangwaarde wordt beschouwd: de financiële tegenwaarde om een ontleend materiaal te vervangen 
door een gelijkwaardig stuk waarvoor (indien nodig) een offerte gevraagd wordt; 

Artikel3 Voorwerp van het gebruik 

Podium Omschrijving 

Praetikabel Verstelbare podiumelementen - per element- afmeting: 2,00m x I ,00 m 

Toebehoren 

Verstelbare trap Per element 

Podiumrokken (afmeting 2m x 0,75m) Per element- afmeting 2,00 m x 0,75 m 

Podiumrokken (afmeting 4m x 0,75m) Per element- afmeting 4,00 m x 0,75 m 

Leuningen Per element 

Groot overdekt (mobiel) podium Per stuk- afmeting: 8,00 m x 6,60 m met een hoogte van 4,80 m 

Klein overdekt (mobiel) podium Per stuk - afmeting: 6,00 m x 4,30 m met een hoogte van 4,00 m. 

Tribune met stoelen 
Een tribune met stoelen bestaat uit 3 niveaus, bestaat uit ± 115 
zitplaatsen en is overdekt. 

Plankenvloer Per stuk -afmeting: 3,50 m x 0,80 m (2,80 m2
) 

Vlaggenmast (met voet) - Per stuk (met voet)- geplaatst 

Per stuk 
-+ Keuze uit: 
-Stad Menen 

Vlaggen -Europa 
- Provincie West-Vlaanderen 
- Vlaanderen 
- 'Grensverleggend' 

Tafelblad Per stuk - afmeting: 3,00 m x I ,00 m 

Schragen (0,75m) Per stuk- afmeting: 0,75 m 

Stoelen Per stuk 

Nadarhekken Per stuk 

Dranghekken Per stuk 

Blokken Per stuk 

Vuilnisbak Per stuk ( restafvalzakken zelf te voorzien) 

Per zak 
Zakken Zakken worden aan de hand van stortkosten gerekend. Zakken mogen 

max. 3/4 gevuld worden, anders wordt de prijs van 2 zakken aangerekend. 
Verkiezingsmateriaal 

- Stembus Per stu.k 
- stemhokje 

Vuurkorven Per stuk 

Werfkast elektriciteit 
(i nel forfaitair bedrag voor Per dag 
elektriciteitverbruik) 

Mobiele petanquebaan Per stuk/ per dag 



Per set bestaande uit 2 stuks) - Een stuk bestaat ondeelbaar uit een voet, 
een staander en een verkeersbord met onderbord EI (2 stuks) 

EI-set (parkeerverbod) Het ontleende signalisatiemateriaal wordt niet geleverd noch opgehaald 
door de technische dienst. (behoudens evenementen waarvoor een 
Tijdelijke Politieverordening wordt opgemaakt)) 
Leveren materiaal en terughalen , indien meerdere ritten of meerdere 

Vervoer door Technische Dienst" voertuigen vereist zijn 
Het ontleende ~ignalisatiemateriaal wordt niet geleverd noch opgehaald 
door de technische dienst. 

Opstellen en afbreken door Technische 
Totale dienstverlening dienst 

Ophaling afval 
Ingeval de organisator niet zelf kan instaan voor het ruimen van het afval-
afval dient gescheiden te worden ingezameld 

Artikel4 Exclusief gebruik 

§I De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om het geleende logistiek materiaal te beheren_ji)s 
een goede huisvader. Alle schriftelijke en mondelinge afspraken en richtlijnen met betrekking tot het 
hanteren, opstellen, aansluiten, afbouwen en stockeren van het logistiek materiaal dienen te worden 
nageleefd en toegepast. 

§2 De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om het geleende logistiek materiaal niet verder uit 
te lenen. 

§3 De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om het geleende logistiek materiaal niet te laten 
g~b.r.ui~en_Qgor d~rdel).. 

§4 De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om het geleende logistiek materiaal niet door te 
verhuren . 

§5 De gebruiker verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om het geleende logistiek materiaal te gebruiken in. 
overeenstemming met de vermelding in de aanvraag of het reglement. 

§6 De gebruiker verklaart dat het geleende logistieke materiaal enkel ingezet wordt voor activiteiten of 
evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van de entiteit Menen ( behoudens indien het materiaal 
wordt uitgeleend aan omliggende gemeentebesturen). 

AANVRAAGPROCEDURE 

Artikel 5 Tijdige en schriftelijke aanvraag 

5.1 Indienen van aanvraag feestmateriaal. 

§I Alle aanvragen tot gebruik van feestmateriaal dienen ten laatste 8 weken voor de datum van afhaling 
worden ingediend. 

§2 Alle aanvragen tot gebruik van feestmateriaal moeten schriftelijk worden ingediend (website, brief, 
fax, e-mail) en worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen p/a afdeling 
grondgebiedszaken - dienst feestelijkheden. Deze aanvraag dient steeds te gebeuren via het specifieke 
aanvraagformulier van de gemeente Menen. 

§3 Op te geven gegevens bij aanvraag : 
De aanvraag tot het gebruik van feestmateriaal moet volgende gegevens bevatten: 

• Gegevens van de organisatie: naam, adres, telefoonnummer, e-mail 

• Gegevens van de verantwoordelijke: naam, adres, telefoonnummer, e-mail 
• Informatie over het evenement: datum + tijdstip, locatie (binnen of buiten), omschrijving 



• Gegevens in verband met vervoer van feestmateriaal: zelf instaan voor vervoer ofwel 
vervoer door technische dienst, adres van levering/ afhaling, datum van levering/ afhaling 

5.2 Indienen van aanvraag signalisatiemateriaal 

§I Om signalisatiemateriaal te kunnen ontlenen, dient vooraf een vergunning voor de plaatsing van een 
parkeerverbod kunnen worden voorgelegd. Deze aanvraag dient tijdig ingediend te worden bij de 
politiediensten, Cel Verkeer en Mobiliteit, binnen de 2 of 4 weken, naargelang van de ernst van de hinder 
(APV) overeenkomstig de bepalingen van het gemeentelijk reglement inzake inname van openbaar domein. 

§2 Een aanvraag tot het ontlenen van signalisatiemateriaal naar aanleiding van evenementen, manifestaties 
waarvoor er een tijdelijk verkeersreglement wordt opgemaakt is niet geldig voor het verkrijgen van 
signalisatiemateriaal (Set EI-borden). 

§3 De aanvraag tot het verkrijgen van signalisatiemateriaal bij de technische dienst gebeurt maximaal 7 
Q_4g~n o_p voorhand. De termijn van ontlening mag de termijn van de vergunning voor het plaatsen van een 
parkeerverbod niet overschrijden. 

Behandeling van de aanvraag 

6.1 Behandeling van de aanvra~_y_Qor het ontlenen van feestmateriaal 

• De aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. 

• Feestelijkheden, ingericht door het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten of het Autonoom 
Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen hebben steeds voorrang. 

• Bij de toekenning van het feestmateriaal probeert men steeds zoveel mogelijk ontleners te bedienen; 
het aantal stuks per aanvraag kan bijgevolg worden beperkt. 

• Voor het gebruik van nadarafsluiting wordt voorrang verleend aan de feestelijkheden waarbij de 
verkeersveiligheid primeert. 

• De dienst feestelijkheden stuurt steeds een Q.~y_~_gigLt:~_gsbrL~f (met de voorlopige berekening van de 
retributie) naar de ontlener. 

6.2 Behandeling van de aanvraag voor het ontlenen van signalisatiemateriaal 

• De ontlener dient zich aan te melden bij het onthaal van de technische dienst van de stad Menen 
tijdens de openingsuren. 

• Na het voorleggen van de voorafgaande vereiste vergunning tot het plaatsen van een parkeerverbod, 
en het betalen van de vereiste waarborg, wordt een afhaaldocument opgemaakt en overhandigd aan 
de ontlener. 

• De aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. 

• Feestelijkheden, ingericht door het gemeentebestuur, gemeentelijke diensten en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Woonbedrijf Menen hebben steeds voorrang. 

• Het toekennen van signalisatiemateriaal gebeurt op basis van beschikbaarheid. Laattijdige aanvragers 
kunnen slechts de nog beschikbare materialen ontlenen. 

Artikel 7 Vervoer van logistiek materiaal 

7.1 Vervoer van feestmateriaal 
Het feestmateriaal moet worden afgehaald en teruggebracht op de afgesproken dag.(vermeld op 
uitleenformulier, in principe de dag na het evenement). 
De ontlener staat in principe zelf in voor het transport, het laden en het lossen van het feestmateriaaL 

Het materiaal kan enkel worden afgehaald indien de ontlener de bevestigingsbrief voorlegt. 



Indien de ontlener voor het vervoer, de plaatsing of de opstelling van de ontleende materialen beroep wenst 
te doen op de gemeentelijke technische diensten, wordt hiervoor een afzonderlijke forfaitaire vergoeding 
aangerekend: 

• 
• 

50,00 € voor opstellen en afbreken door TD 
25,00 € voor vervoer (verhoogd tot 50,00€ indien meerdere ritten of voertuigen 
nodig zijn) 

Deze vergoedingen worden via factuur ingevorderd. 
Vrijstelling hiervoor kan niet worden ingeroepen. 
De mobiele podia, tribunes worden steeds door de technische dienst geleverd. De vergoeding hiervoor is 
inbegrepen in de retributie zelf. (er geldt evenwel geen vrijstelling van verveerskost ingeval vrijstelling van 
retributie). 

7.2 Vervoer van signalisatiemateriaal 

Het materiaal kan enkel worden afgehaald indien de ontlener het afhaal- (en ontvangst-)document kan 
voorleggen. De ontlener staat zelf in voor het transport, het laden en het lossen van het signalisatiemateriaal 
(behoudens ingeval van wielerwedstrijden, waar de stedelijke diensten instaan voor het transport van het 
signalisatiemateriaal ). 
Het ontleende signalisatiemateriaal wordt met voldoende mankracht geladen en beveiligd en op eigen kosten 
vervoerd. 
Het laden en vervoeren van de materialen gebeurt op verantwoordelijkheid van de ontlener. 
Door aanvaarding van de ontlening bevestigt de ontlener dat de materialen zich in goede staat bevinden. 

ArtikelS Ophaling/levering van logistiek materiaal 

8.1 Ophaling/ levering van feestmateriaal 

De ontlener of verantwoordelijke zal bij de terbeschikkingstelling van het feestmateriaal voor 
ontvangstneming tekenen op een ontvangstbewijs. Zo hij/zij afwezig is bij de levering worden alle materialen 
geacht in perfecte staat te zijn bezorgd . 

.1"-lfL.d~ uit!g_~I}P-erl9!l~ wordt het materiaal uitvoerig gecontroleerd door de dienst feestelijkheden op schade 
en verlies. Na deze controle tekent een medewerker van de dienst feestelijkheden voor ontvangst. Op dit 
formulier dient de eventuele schade of het eventueel verlies vermeld door de ontlener. 

Het ontleende materiaal dient te worden teruggebracht of wordt opgehaald de dag na het evenement, tenzij 
anders vermeld op het formulier. 

Het materiaal wordt terugbezorgd binnen de 7 kalenderdagen na de in het aanvraagformulier voorziene dag 
van ontlening, desgevallend termijn van verlenging. 
Na de uitleenperiode wordt het materiaal uitvoerig gecontroleerd door de dienst feestelijkheden op schade 
en verlies. Na deze controle tekent een medewerker van de dienst feestelijkheden voor ontvangst. Op dit 
formulier wordt de eventueel vastgestelde schade of het eventueel vastgesteld verlies vermeld op 
het (afhi!..aJ.:) en ontvang~_t_cjgÇJJl!J.~ffi. 

Signalisatiemateriaal voor wielerwedstrijden (op basis van Tijdelijke Politieverordening) wordt door de 
stedelijke diensten zelf opgehaald. 

Artikel 9 Aanvraagformulier- evenementenformulier 

De aanvrager van een openbaar evenement dient dit evenement ook aan te vragen bij het College van 
Burgemeester en Schepenen van Menen via het evenementenformulier. 



De toestemming tot ontlenen van logistiek materiaal houdt geenszins toestemming in tot de inname van het 
openbaar domein of het inrichting van het evenement. 

Artikel 10 Annulatie van het gebruik van feestmateriaal 

Annulatie van het gebruik van feestmateriaal dient tenminste 14 dagen voor de overeengekomen datum van 
ontlening te gebeuren. 
Indien deze termijn van 14 dagen niet gerespecteerd wordt, wordt er een bijkomende vergoeding 
aangerekend conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 
De gebruiksvergoeding blijft in elk geval verschuldigd ingeval een activiteit geannuleerd wordt zonder 
vermelding van enige reden of zonder voorafgaandelijk verwittigen. 

Verlenging van het gebruik van signalisatiemateriaal 

Een verlenging van de gebruikstermijn kan slechts mits de aanvrager opnieuw een aanvraag doet tot 
verlenging van de vergunning voor het plaatsen van een parkeerverbod (conform artikel 5.2.1 ). 
De verlengingsaanvraag dient te gebeuren voordat de oorspronkelijke teruggavedatum is verstreken. 
De aanvrager stelt de technische dienst van de stad Menen op de hoogte van zijn verlengingsaanvraag en de 
hiertoe verleende vergunning. 

GEBRUIKSMODALITEITEN 

Artikel 12 

Contactgegevens en openingsuren van de betrokken diensten zijn informatief vermeld in bijlage I gevoegd bij 
dit gebruiksreglement. De gegevens worden automatisch aangepast ingeval zich wijzigingen voordoen. 

Artikel 13 

Wanneer het gebruik van logistiek materiaal reeds is toegezegd, behoudt het stadsbestuur zich steeds het 
recht voor om, naar aanleiding van uitzonderlijke of andere bijzondere omstandigheden alsook overmacht, de 
initiële toewijzing van het materiaal in te trekken of te wijzigen, zonder recht op schadevergoeding voor de 
gebruiker. De reeds betaalde waarborgsom voor signalisatiemateriaal zal door het stadsbestuur integraal 
terugbetaald worden hetzij in mindering worden gebracht met een latere factuur, onderling af te spreken met 
de ontlener. 

TARIEVEN 

Artikel 14 Tarieven voor de ontlening van logistiel< materiaal 

De tarieven (gebruiksvergoeding en waarborgsom) worden toegepast conform het retributiereglement op 
het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 

BIJZONDERE MODALITEITEN INZAKE ONTLENING VAN LOGISTIEK MATERIAAL 

Artikel I 5 Bijzondere modaliteiten inzake levering en ophaling van logistiek materiaal 

§I De locatie, opgegeven in het aanvraagformulier wordt standaard beschouwd als de locatie van levering en 
afhaling. Bij opgave van een fout leverings- en/of ophaaladres, wordt er een bijkomende vergoeding 
aangerekend conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 

§2 Het logistiek materiaal dient na het evenement correct gestapeld of opgeborgen te zijn. 
Indien dit niet het geval blijkt te zijn bij de afhaling door de dienst feestelijkheden, wordt er een bijkomende 



vergoeding aangerekend conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen van logistiek 
materiaal. 

§3 Bij de levering en de afhaling van het logistiek materiaal door de dienst feestelijkheden dient de aanvrager 
zelf na te gaan of de plaats van levering voldoende bereikbaar is met een vrachtwagen met aanhangwagen. 
Inzonderheid bij de levering van de mobiele podia en/of de tribune met zitplaatsen dient er naast de 
vrachtwagen voldoende ruimte te zijn. 
Indien dit bij de levering/ afhaling niet het geval blijkt te zijn, wordt er een bijkomende vergoeding 
aangerekend conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 

§4 Indien een aanvraag tot uitlenen van logistiek materiaal werd gedaan, doch het materiaal werd zonder 
voorafgaandelijke verwittiging niet afgehaald, dan wordt er afstand gedaan van de aanvraag tot ontlening. De 
voorziene retributie wordt dan evenwel volledig aangerekend. 
Tevens wordt er een bijkomende vergoeding aangerekend conform het retributiereglement op het ter 
beschikking stellen van logistiek materiaal. 

Bijzondere modaliteiten inzake onderhoud van logistiek materiaal 

De gebruiker is verplicht om de materialen in een reine staat terug te bezorgen. 
Indien de dienst feestelijkheden dient tussen te komen voor het reinigen van het materiaal, wordt er een 
bijkomende vergoeding aangerekend conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen van 
logistiek materiaal. 

Artikel 17 Bijzondere modaliteiten inzake het opstellen en afbouwen van logistiek materiaal 

De ontlener staat zelf in voor een correcte opstelling en afbouw van materiaal conform de schriftelijke en 
mondelinge afspraken en richtlijnen met betrekking tot het hanteren, opstellen, aansluiten, afbouwen en 
stockeren van het logistiek materiaal. Indien dit bij de levering/ afhaling niet het geval blijkt te zijn, wordt er 
een bijkomende vergoeding aangerekend conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen van 
logistiek materiaal. 

BETALINGSMODALITEITEN 

Artikel 18 

De gebruiksvergoeding wordt na de ontlening van het logistiek materiaal aangerekend via factuur. 
Deze factuur dient binnen de 30 dagen na de opmaak te worden vereffend. 

VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID 

Verzekeringen 

§I Elke ontlener is vrij een verzekering af te sluiten tegen gebeurlijke ongevallen en contractuele 
aansprakelijkheid. 
Het aangaan van een verzekering kan verplicht worden opgelegd bij het ontlenen van een grote tribune of het 
grote podium. 
De kosten van de verzekering zijn volledig ten laste van de ontlener. 

§2 Alle schade aan derden naar aanleiding van het evenement of gebruik van de ontleende materialen 
vallen exclusief ten laste van de ontlener. De ontlener dient zich dan ook zelf voldoende tegen dergelijke 
schade en aansprakelijkheidsstellingen te verzekeren. 

Artikel 20 Aansprakelijkheid 



§I Het stadsbestuur Menen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke letsels of 
andere schade die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van het uitgeleende materiaal. 

§2 Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal op het ogenblik van de afhaling 
niet beschikbaar is door omstandigheden vreemd aan de wil van de dienst feestelijkheden van de stad Menen. 

§3 De ontlener is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het ontleende materiaal en het gebruik 
ervan en kan achteraf aansprakelijk gesteld worden bij schade, diefstal, verlies of vernietiging van het materiaal 
volgens de regels van het gemeen recht. 

§4 De ontlener is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. 
-+ Bij schade moet hij/zij de volgende regels in acht nemen: 

• Op de eerstvolgende werkdag dient hij/zij de dienst feestelijkheden op de hoogte brengen ( zie 
contactgegevens in bijlage) 

• Hij/zij moet zich er van onthouden zelf de nodige herstellingen te doen (*) 
(*) De technische dienst beoordeelt de opportuniteit van herstelling of vervanging. De herstellingen zullen uitgevoerd worden door de 
technische dienst van de stad of in opdracht van de stad door een door het stadsbestuur aangewezen firma. 

• In het geval van schade wordt de voorziene retributie evenwel aangerekend. Bijkomend wordt er een 
bijkomende vergoeding aangerekend conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen 
van logistiek materiaal. 

• Schade aan materiaal, vastgesteld na inlevering, zal zo snel mogelijk schriftelijk gemeld worden aan de 
ontlener. 

• Zolang het schadedossier loopt, wordt de eventuele waarborg integraal ingehouden en eventueel pas 
vrijgegeven na voorlegging van betalingsbewijs door de ontlener van de kosten van herstelling of 
vervanging. 

-+ Bij diefstal. verlies of vernietiging van het materiaal moet hij/zij de volgende regels in acht nemen: 
• Op de eerstvolgende werkdag dient hij/zij de dienst feestelijkheden op de hoogte brengen 
• In geval van diefstal dient hij/zij onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo snel mogelijk een' kopie 

van het proces-verbaal bezorgen aan de dienst feestelijkheden (zie contactgegevens in bijlage) 
• In het geval van diefstal, verlies of vernietiging wordt de voorziene retributie evenwel aangerekend. 

Bijkomend wordt er een bijkomende vergoeding aangerekend conform het retributiereglement op 
het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 

• Zolang het schadedossier loopt, wordt de eventuele waarborg integraal ingehouden en eventueel pas 
vrijgegeven na voorlegging van betalingsbewijs door de ontlener van de kosten van herstelling of 
vervanging. 

CONTROLE - HANDHAVING EN NALEVING 

Artikel21 Toezicht en controle 

Tijdens de uitleenperiode kan een medewerker van de technische dienst het gebruik van het uitgeleende 
materiaal controleren. Hiertoe dient de ontlener steeds toegang te verlenen aan de medewerker van de 
gemeentelijke dienst feestelijkheden, die zich als dusdanig kenbaar maakt. 

Artike122 

Elke gebruiker verklaart zich akkoord met dit gebruiksreglement en waarborgt de stipte naleving ervan. 

Artikel23 Niet naleving van de modaliteiten 

Een bijkomende vergoeding kan worden opgelegd bij de niet-naleving van de modaliteiten bij het van het 
logistiek materiaal, conform het retributiereglement op het ter beschikking stellen van logistiek materiaal. 



Sanctionering 

Bij niet-naleving van het reglement kan het verder gebruik of het ontlenen van het logistiek materiaal worden 
ontzegd door het College van Burgemeester en Schepenen. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel25 

Indien noodzakelijk kunnen nog bijzondere bijkomende voorwaarden opgelegd worden in de 
uitleenovereen komst. 

Artikel 26 

Over alles wat niet door dit reglement geregeld wordt, beslist het College van Burgemeester en Schepenen. 

Vastgesteld in gemeenteraadszitting van 27 april 20 IS 

namens de Gemeenteraad 

de secretaris de voorzitter 

get. E. ALGOET get. C. BONTE-VANRAES 
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT 

de stadssecretaris voorzitter 


