
                                                                                                                                     

 

Geocache – voorwaarden 

Uitleendienst – geocachekoffer : 

De geocache-koffer is een praktische koffer met 4 GPS-toestellen en de toebehoren waarmee iedereen kan kennismaken met geocaching. 

Wie kan ontlenen : 

Wanneer de koffer ingezet wordt voor specifieke doelgroepen zal de koffer prioritair ontleend worden aan deze aanvragen. 

Wat kan je ontleden : 

Het is enkel mogelijk om de volledig koffer (inhoud zie onder) uit te lenen.  Afzonderlijk toestellen aanvragen is niet mogelijk. 

Kostprijs : 

€ 5 per week (dus zowel voor 1 dag als voor 1 week) 

Waarborg : 

Elke ontlener dient na bevestiging van reservatie de waarborg van € 50 per koffer over te maken op BE89 0112 5099 9785 met vermelding “ naam + waarborg geocachingkoffer  ( Eigen 

woonst vzw) of contant te betalen bij ophaling  in Eigen woonst Ieperstraat 113 te Menen.  Ten laatste 5 werkdagen voor de start van de uitleenperiode behoort de waarborg overgemaakt 

te zijn.  Bij het afhalen van het materiaal wordt door de ontlener een formulier ondertekend voor ontvangst in perfecte en propere staat.  De ontlener en de Eigen woonst medewerker 

controleren samen het materiaal. 

Schade/verlies materiaal : 

Iedere ontlener draagt zorg voor het materiaal dat hem/haar wordt toevertrouwd.  Bij het terugbrengen van het ontleende materiaal controleren de ontlener en de Eigen woonst 

medewerker samen het materiaal.  Schade of verlies worden in rekening gebracht a rato de herstellingskosten of de nieuwwaarde.  Deze kostprijs wordt afgehouden van de waarborg 

overgemaakt voor de aanvang van de uitleenperiode of nadien gefactureerd indien de herstellingskost of de nieuwwaarde hoger ligt dan de waarborg.  De ontlener mag in geen geval het 

materiaal aan derden verder uitlenen of verhuren. 

Bij laattijdig terugbrengen van materiaal wordt een forfaitaire vergoeding van €10 per dag. 

Uitleenperiode : 

De uitleenperiode is maximum 4 weken. 



                                                                                                                                     

 

Reservatie en aanvraagformulieren : 

De aanvraagformulieren kunnen aangevraagd worden via mail : eddy.callewaert@eigenwoonst.be of via 0479/266297.  Na ontvangst van de aanvraag wordt de contactpersoon zo spoedig 

mogelijk gecontacteerd voor verdere praktische afspraken. 

Afhalen en terug brengen van materiaal : 

De uitlener moet steeds zelf voor het afhalen en terugbrengen van het materiaal zorgen.  Het materiaal kan tijdens de weekdagen afgehaald en teruggebracht worden na telefonische 

afspraak in de uitleendienst : Eigen woonst vzw, Ieperstraat 113, 8930 Menen. 

Aansprakelijkheid : 

Eigen woonst VZW kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongeval of eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het transport en het gebruik 

van het ontleende materiaal. 

Gebruik : 

Er wordt verwacht dat u tijdens het gebruik de bijgevoegde handleidingen volgt en dat U als een goede huisvader met het materiaal omgaat. 

Verzekering : 

Het materiaal is niet verzekerd door Eigen Woonst VZW.  Het is wel aan te raden een verzekering af te sluiten on U te verzekeren tegen schade, diefstal of ongevallen. 

Inhoud van de koffer : 

aantal materiaal richtprijs 

4 Garmin Dakota 20 toestellen € 320/stuk 

8 Oplaadbare batterijen € 7 

1 batterij-oplaadstations Ansmann energy € 11/stuk 

1 koffer € 180/stuk 

1 spiegel  

4 balpennen  

 

Wat te doen bij : 

Indien er schade, diefstal of een ongeval zou gebeuren met een onderdeel van de koffer, gelieve Eigen woonst VZW dan meteen op de hoogte te stellen via telefoon : 0478/279263 


