DE GEMEENTELIJKE FUIFKOFFER
1. ONTLEENREGLEMENT
Art. 1. Enkel erkende Aalterse jeugdverenigingen en particuliere jongeren (-26) uit Aalter kunnen de
fuifkoffer ontlenen.
Art. 2. De ontlening van de fuifkoffer is gratis. Ontleners dienen een waarborg te betalen van 50 euro.
Art. 3. De fuifkoffer wordt opgehaald en teruggebracht in Jeugdcentrum Kadans, Stationsstraat 71,
9880 Aalter. Reserveren gebeurt minstens twee weken vóór de activiteit door het invullen van
het uitleenformulier via e-mail (info@jckadans.com of jeugd@aalter.be). De reservatie geldt
pas na bevestiging via e-mail.
Art. 4. Het afhalen kan ten laatste één dag voor aanvang van de activiteit tijdens de openingsuren
van het Jeugdcentrum. De fuifkoffer moet verplicht de eerste werkdag na de activiteit worden
teruggebracht. Voor langdurige of gecombineerde activiteiten is er een maximale
uitleningsduur van één week.
Art. 5. De inhoud van de fuifkoffer wordt zowel bij de afhaling als bij teruggave nagekeken aan de
hand van een checklist. Verdwenen of beschadigd materiaal moet worden vergoed (zie
onder). De ontlener beheert de fuifkoffer als een goede huisvader.
Art. 6. Noch Vzw Gemeentelijk Jeugdcentrum Aalter noch het gemeentebestuur Aalter is
aansprakelijk voor ongevallen of andere schadelijke gevallen of financiële gevolgen die
zouden voortvloeien uit het gebruik van de fuifkoffer.
Art. 7. Wanneer de fuifkoffer niet op het afgesproken moment wordt terugbezorgd, wordt een
vergoeding van 10 euro per dag aangerekend.
Art. 8. Het ontleenreglement wordt door de afhaler van de fuifkoffer ondertekend. Dit impliceert dat
men kennis heeft genomen van het reglement en hiermee akkoord gaat.
2. INHOUD VAN DE FUIFKOFFER EN TARIEVEN
MATERIAAL (STUKS)
Geldkassa met
centenhouder (2)

BEDRAG AANGEREKEND IN GEVAL VAN BREUK OF VERLIES

Fluohesjes (6)

€3

Valsgelddetector (1)

€32

Walkie-talkies (8)

€50

€20

EHBO-kist (1)
Blusdeken (2)
Zaklamp met
herlaadbare batterij en
oplader (1)
Megafoon (1)
Personenteller (4)
Fluorescerende
armband (6)

€10

Hoofdlamp (4)
Pictogrammen
Opbergkoffer
Doos met oordoppen
(1)

€7
€2
€55

€11
€30
€3
€3,75

