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REGLEMENT UITLENEN SPEELKOFFER
Dit reglement regelt de uitlening van de speelkoffer van de jeugddienst.
Art. 1: Algemeen
§1. De stad Bree stelt een speelkoffer ter beschikking voor de Breese bevolking die kan
uitgeleend worden voor allerhande activiteiten bij voorkeur op openbare plaatsen.
§2. Een aanvraag indienen geeft geen garantie op het effectief gebruik ervan. Er is maar één
speelkoffer ter beschikking.
§3. De spelen zijn geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
Art. 2: Doelgroep
§1. De speelkoffer kan ontleend worden aan:
□ Breese verenigingen en organisaties (niet voor kampen of grote evenementen)
□ Organisatoren van speelstraten en/of buurtfeesten
□ Inwoners van Bree
Art. 3: Regeling
§1. De speelkoffer kan maximum één week ontleend worden met een maximale
uitleenfrequentie van 3 keer per jaar.
§2. De speelkoffer dient aangevraagd te worden bij de jeugddienst via jeugd@bree.be en het
daarvoor bestemde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is terug te vinden op
jeugd.bree.be. Enkel meerderjarigen kunnen een aanvraag indienen. Zij fungeren als
contactpersoon voor de jeugddienst en blijven steeds verantwoordelijk voor de speelkoffer.
§4. De ontlening is pas definitief als je een bevestiging krijgt van de jeugddienst.
Art. 4 Kostprijs
§1. Het ontlenen van de speelkoffer is volledig gratis.
§2. Wanneer het materiaal niet op het afgesproken moment wordt teruggebracht, wordt een
vergoeding van 20 euro per dag aangerekend.
Art. 5 Ontleenprocedure
§1.
Via het aanvraagformulier reserveer je de speelkoffer.
- Je krijgt via mail een bevestiging met afspraken over het ophalen en terug
brengen van de speelkoffer.
- Je haalt de speelkoffer af bij de jeugddienst op de vooraf afgesproken dag en
zorgt zelf voor het vervoer.
- Je brengt de speelkoffer terug op de vooraf afgesproken dag.
- Iemand van de jeugddienst controleert meteen of al de spelen nog in de koffer
zitten en of deze volledig zijn. Wanneer er spelen ontbreken wordt de nieuwprijs
ervan aangerekend. De ontlener ontvangt hiervan een factuur.

Art. 6 Verder
§1. De stad is niet aansprakelijk voor ongevallen of andere schadelijke gevallen of financiële
gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de spelen en eventuele gebreken hiervan.
§2. Door het aanvraagformulier in te vullen verklaar je dit reglement te hebben gelezen, je
gaat akkoord met de bepalingen van dit reglement en je waarborgt de stipte naleving
hiervan.

