
 

Verhuurreglement materieel 

goedgekeurd GR 19 maart 2019 

Algemene voorwaarden 
 

WELKE ZAKEN KUNNEN WORDEN ONTLEEND? 

 
De stad Izegem beschikt over audiovisueel materieel, materieel voor manifestaties, 
feesten en (groot) spelmaterieel. Het overzicht van het beschikbare materieel met 
huurprijs en vervoerskosten is als bijlage bij dit reglement gevoegd. 

WIE KAN ONTLENEN? 

 
Er zijn vier categorieën die het materieel kunnen ontlenen: 
 

A. Het stadsbestuur van Izegem, de Izegemse stadsdiensten, de stedelijke 
adviesraden, het OCMW en bevriende gemeentebesturen. 

 
B. Izegemse verenigingen die aangesloten zijn bij een stedelijke adviesraad. 

Feitelijke verenigingen of comités gesubsidieerd door Stad Izegem en Izegemse 
onderwijsinstellingen en politieke partijen voor lokale activiteiten.  

 
C. Non-profitorganisaties (via vastgestelde lijst goedgekeurd door het College van 

Burgemeester en Schepenen) en lokale kinderopvanginitiatieven 
 
D. Niet-Izegemse verenigingen en private natuurlijke personen en rechtspersonen. 

HOE WORDT HET MATERIEEL GERESERVEERD? 

 
Het stappenplan om materieel te reserveren is als volgt: 
 
1) Met een schriftelijke/digitale aanvraag wordt een optie genomen op de gewenste 

datum/data.  
2) De aanvrager krijgt binnen de 3 werkdagen een schriftelijke/digitale bevestiging. 

Het materieel kan ofwel afgehaald worden op de logistieke dienst ofwel worden 
geleverd.  
Bij afhaling wordt een ontvangstbewijs ondertekend door de aanvrager. In geval 
van levering zal het ontvangstbewijs worden meegeleverd ter ondertekening. De 
aanvrager wordt geacht aanwezig te zijn bij de levering ter plaatse. Indien dit niet 
mogelijk is, moet het ontvangstbewijs ondertekend aan de uitleendienst worden 
bezorgd. 

 
Categorie A kan onbeperkt in de tijd op voorhand reserveren. 
Categorieën B+ C kunnen maximaal 1 jaar op voorhand reserveren. 
Categorie D kan maximaal 6 maanden op voorhand reserveren. 
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HOE WORDT DE HUURPRIJS BETAALD? 

 
Voor de ontlening van het materieel wordt een huurprijs gevraagd.  
De huurprijs wordt bepaald per dag. De dag gaat in om 13.00 uur (namiddag) en loopt tot 
11.00 uur (daaropvolgende dag, voormiddag). Een weekend wordt gerekend als één dag. 
 
 
De huurprijs, de eventuele bijkomende huurprijs wegens laattijdig terugbrengen, en/of 
eventuele boetes of tussenkomsten in schade worden in één keer gefactureerd aan de 
huurder na afloop van de huur.  
 
Uitzondering: categorie A betaalt geen huurprijs. 
 
 

AFHALEN EN TERUGBRENGEN 

 
Het afhalen en terugbrengen van het materieel gebeurt steeds tijdens de openingsuren op 
de logistieke dienst aan de Lieven Gevaertlaan 3, 8870 Izegem.  
 
Het materieel wordt afgehaald in de namiddag en teruggebracht in de voormiddag. Bij een 
weekendhuur, wordt het materieel afgehaald op vrijdag en teruggebracht op maandag.  
 
Alle materieel – met uitzondering van de podiumelementen, het mobiel podium, de 
nadarwagens en de mobiele chalets - dienen door de huurder te worden afgehaald en 
teruggebracht, op eigen kosten en met aangepast vervoer.  
 

 Het vervoer van nadarwagens, mobiel podium en mobiele chalets door de logistieke 
dienst is altijd verplicht. 

 De mogelijkheid bestaat dat de logistieke dienst het vervoer van podiumelementen 
op zich neemt. 

 
Met uitzondering van het mobiel podium, staat de logistieke dienst bij levering niet in voor 
de plaatsing van het materieel.  
 
De prijs voor het vervoer is vermeld in de bijlage bij dit reglement. Tijdens het weekend is 
er een toeslag. Op zaterdag is 150% van de gewone vervoerskost verschuldigd en op 
zondag is dat 200%. 
 
Wanneer het materieel te laat wordt teruggebracht, wordt de daghuurprijs vermenigvuldigd 
met het aantal dagen te laat binnenbrengen. 
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Bijzondere voorwaarden 
 

ANNULERINGEN 

 
De ontlening kan kosteloos worden geannuleerd tot 2 weken voorafgaand aan de 
voorziene aanvangsdatum. Een annulering gebeurt steeds schriftelijk of via mail. 
Mondelinge annuleringen worden niet aanvaard. 
 

NIET AFHALEN VAN MATERIEEL 

 
Indien gereserveerd materieel niet wordt afgehaald zonder tijdige annulering, blijft de 
huurprijs verschuldigd. De lener zal hiervoor een factuur ontvangen.  
 

UITSLUITINGEN 

 
Indien een aanvrager naar aanleiding van een vorige ontlening niet al zijn/haar 
verplichtingen is nagekomen kan een nieuwe ontlening geweigerd worden, zowel aan die 
aanvrager als aan de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt. Dit geldt ook voor de 
lopende reservatie van materieel. 
 

BESCHADIGING, DIEFSTAL OF VERLIES 

 
Elke beschadiging, diefstal of verlies van het materieel tijdens de ontlening, komt ten laste 
van de huurder.  
 
De huurder dient de uitleendienst op de hoogte te brengen van alle tekortkomingen die bij 
de ontvangst van het materieel worden vastgesteld, zelfs indien de huurder hiervoor niet 
verantwoordelijk zou zijn. De huurder mag onder geen beding zelf herstellingen (laten) 
uitvoeren aan het ontleende materieel. Alle herstellingskosten worden aan de huurder 
aangerekend op basis van de herstellingsfactuur. 
 
Bij diefstal, verlies of onherstelbare schade wordt aan de huurder de nieuwwaarde van het 
materieel aangerekend. 
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ONDERVERHURING 

 
De huurder mag onder geen beding het ontleende materieel verder verhuren of ter 
beschikking stellen van derden. Indien onderverhuring of misbruik wordt vastgesteld, dan: 

 wordt de huurder en de organisatie die hij vertegenwoordigt gedurende een jaar het 
recht op ontlenen ontnomen. 

 zal aan de huurder automatisch het duurste tarief aangerekend worden. 
 

AANSPRAKELIJKHEID 

 
De stad Izegem kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of 
voor andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het materieel.  
 
 

VERPLICHT MATERIEEL 

 
Bepaald materieel is verplicht aanwezig bij specifieke activiteiten of evenementen. Indien 
dat het geval is (zoals nadar en/of geluidsmeter) dan wordt dat gratis ter beschikking 
gesteld voor evenementen die georganiseerd worden door categorie A, B en C. 
 

AFSLUITENDE BEPALINGEN 

 
Om de toepassing van dit reglement ter plaatse te verifiëren, moet de huurder de 
aangestelde(n) van het stadsbestuur op eerste verzoek gratis toegang verschaffen tot de 
activiteit waarop het ontleende materieel wordt gebruikt.  
 
Alle wijzigingen betreffende de uitleenperiode of het materieel, dienen schriftelijk/digitaal 
aangevraagd te worden aan de uitleendienst. Telefonische wijzigingen zijn ongeldig. 
 
 
Alle aanvragen tot verhuur die niet geregeld worden door de bepalingen van dit reglement 
of uitzonderingen op dit reglement worden beslist door het College van Burgemeester en 
Schepenen. 
 
 
Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Izegem in zitting van 19 februari 
2019. 
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BIJLAGE: Overzicht prijzen 
 

Beschikbaar materieel Huur  

categorie B + C 

Huur  

categorie D 

BEELD   

filmdoek €5 €70 

DVD-speler €5 €25 

Beamer €15 €90 

GELUID   

Geluidsinstallatie €15 €130 

DJ-set €15 €140 

Mobiele geluidsinstallatie €25 €120 

Micro-set (4 st) €10 €25 

Draadloze micro/st €5 €40 

Cd-speler €5 €25 

Autogeluidsinstallatie €5 €30 

Boomblaster €5 €30 

Micro statieven/st €2 €5 

Geluidsmeter gratis €60 

LICHT   

Lichtset €15 €60 

SPELMATERIEEL   

Grote Jengatoren €2.5 €30 

Groot Damspel €2.5 €12 

Grote Mikado €2.5 €15 

Grote 4 op een rij €2.5 €18 

Bowling €2.5 €20 

Circuskoffer €5 €50 

Reuze bal €2.5 €20 

Skippy bal €2.5 €10 

Multisport doelen €15 €40 

spelparachute €2.5 €8 

springkasteel €100 €250 

steps €2.5 €15 

OVERIGE   

Verlengsnoeren op haspel 25m €2 €5 

Verlengsnoeren op haspel 50m €2 €10 

VGA Kabel €2 €15 

Balletvloer (de Leest) €75 €75 

Fluoset €5 €30 

badgemachine €2 €30 

Buttons/st €0.15 €0.15 

VLAGGEN   

Vlaggen/st gratis €20 

PODIUMS   

Podiumelementen/st gratis €10 

Transportkosten praktikabels.  per rit. 

1rit = enkele rit 

€ 50  

 

€50 

Mobiel podium/activiteit €125 €1300 

Spreekgestoelte gratis €30 
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AFSLUITINGEN   

Nadarafsluiting/st gratis €5 

Nadarwagen groot (200m = 80st) gratis €400 

Nadarwagen klein (100m = 40st) gratis €200 

Transportkosten per rit. 1 rit = enkele 

rit 

€ 50  

 
€50 

Werfhekkens/st  

(te verkrijgen in pakketten  van 25st) 

gratis €7 

CHALETS   

Chalets gratis €100 

Transportkosten per rit. 1 rit = enkele 

rit 

€ 25 

 

€25 

FEESTMATERIAAL   

Stoelen/st gratis €0.70 

Tafels (1.20 x 0.75)/st gratis €6 

Tafels (1.50 x 0.75)/st gratis €7 

Tafelbladen en schragen gratis €5 

receptietafels gratis €12 

Tafelkleed voor receptietafels gratis €20 

planten gratis € 5 

vuurkorven gratis € 5 

Fietsrek voor 5 fietsen gratis €5 

VOLKSSPELEN   

Trou-madame €1,25 €2,5 

Pudebak €1,25 €2,5 

Tonspel €1,25 €2,5 

Mannetjesspel €1,25 €2,5 

Hamertjesspel €1,25 €2,5 

Sjoelbak €1,25 €2,5 

Tafelkegelspel €1,25 €2,5 

Toptafel €1,25 €2,5 

Riboulette €1,25 €2,5 

Ringspel €1,25 €2,5 

Trekbiljart €1,25 €2,5 

Kazenspel €1,25 €2,5 

Haakse Sjoelbak €1,25 €2,5 

Ringeloren €1,25 €2,5 

Petanque €1,25 €2,5 

Vogelpiek €1,25 €2,5 

Uilebolling €1,25 €2,5 

Pierbol €1,25 €2,5 

Kubbspel €1,25 €2,5 

 

 


