Provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen
Thuis in gezinnen
REGLEMENT VERHUUR TENT Gezinsbond OOST-VLAANDEREN
Voor afdelingen en gewesten van Oost-Vlaanderen
goedgekeurd in provinciaal dagelijks bestuur van …
1.

Financiële voorwaarden
De tent van de Gezinsbond van de provincie wordt ter beschikking gesteld voor afdelings- en gewestelijke
activiteiten van de Gezinsbond tegen een vergoeding van € 10.
Waarborg: Bij afhaling wordt een waarborg betaald van € 50 voor een tent (cash).
Tekorten: indien bij aflevering niet opgeplooid is als voorzien wordt € 20 van de waarborg afgetrokken; indien
de tent nat is, wordt eveneens € 20 ingehouden; bij schade de volledige waarborg tot duidelijkheid is over de
grootheid en de oorzaak van de schade. Grove nalatigheden worden gemeld aan het provinciaal bestuur dat
de nodige maatregelen neemt.

2.

Gebruik
Bij stormweer zal de gebruiker de tent in veiligheid brengen.

3.

Ongevallen
Bij gebeurlijke ongevallen is de gebruiker verantwoordelijk.

4.

Reservatie
De reservatie gebeurt telefonisch en ruim op voorhand, bij voorkeur bij opmaak van het jaarprogramma; de
toekenning gebeurt in volgorde van datum reservatieaanvraag. De verhuurder kan vragen (evt. bij afhaling)
een documentje m.b.t. de afdelingsactiviteit te ontvangen.

5.

Afhaling en terugbrenging
De afhaling en het terugbrengen gebeurt met 2 personen wegens het gewicht van de steunvoeten. De
verhuurder kan niet helpen bij het laden en lossen. Gebruik bij voorkeur een monovolume of aanhangwagen;
de waarborg wordt contant betaald. De afspraken voor afhaling worden gemaakt 2 weken voor de activiteit.
Afdelingen geven de tent niet aan elkaar door; afhaling en terugbrengen verloopt steeds via de verhuurder.

6.

Verhuurder en onderhoud:
•

de Heer Jo Careel, gewestsecretaris Deinze
Kouterlosstraat 69
9800 Deinze/Petegem
Tel. 09/385256 – 0493/082695
info@careel.be

•

bij afhaling en terugbrenging wordt een formulier in dubbel ingevuld, dat ook geldt voor de regeling
van de waarborg.

Guy Van Haute
Provinciaal voorzitter

Luc De Meester
Provinciaal secretaris

Provinciaal bestuur Oost-Vlaanderen
Thuis in gezinnen
FORMULIER GEBRUIK TENT Gezinsbond Oost-Vlaanderen
In tweevoud op te stellen
Afdeling:
Verantwoordelijke:
Datum afdelingsactiviteit:
Aard van de afdelingsactiviteit:
Plaats opstelling:
Datum en wijze reservatie:
Datum en uur afhaling:
Datum en uur terugbrenging:
Betaling waarborg van € 50
(handtekening en datum
gewestelijk of afdelingsverantwoordelijke )
Terugbetaling waarborg van € 50
en/of uitleg verrekening schade ….
(handtekening en datum
gewestelijke of
afdelingsverantwoordelijke )

