
Verhuurreglement

Korte uitleg

Iedereen die materiaal huurt van SPORT IT wordt verwacht zich te houden aan het
huishoudelijk reglement voor materiaalverhuur. Bij elke huurovereenkomst gaat men akkoord
met onderstaand reglement.
Bij verlies of schade van het ontleende materiaal zullen deze kosten aangerekend worden
aan de huurder.

1. Wie kan materiaal ontlenen?

Iedereen kan bij SPORT IT vzw terecht voor het huren van materiaal. Van particulieren tot
sportclubs, scholen, sportdiensten en andere verenigingen. Ook bedrijven kunnen bij ons
terecht voor het huren van materiaal.

2. Wie krijgt er korting?

Om “Sport & beweging” zoveel mogelijk te promoten krijgen scholen, studenten & sportclubs
een korting bij het plaatsen van hun bestelling.

Scholen en sportclubs gelegen in een van de samenwerkende gemeente (Lier - Duffel - Nijlen
- Malle - Borsbeek - Keerbergen) genieten nog van een bijkomende korting.

3. Hoe werkt de reservering?

Er is geen beperking of termijn om de materialen te reserveren. Vanaf dat u de offerte
ondertekend terugstuurt is de bestelling definitief.
Daarna kan u kosteloos annuleren tot 3 weken voor de activiteit. Daarna zal er een
administratiekost van 10% worden aangerekend.

3. Hoe wordt het materiaal geleverd?

Het materiaal kan, na het maken van een afspraak, een dag voor de activiteit afgehaald
worden aan ons SPORT IT magazijn, Ranstsesteenweg 24 Emblem. Het terugbrengen van
het materiaal gebeurt ten laatste een dag na de activiteit.

Het materiaal kan ook geleverd worden op een locatie naar keuze. Standaardprijs voor het
leveren is  50 euro ( de eerste 30 km ) . Daarna wordt er 0,33 cent per kilometer bij
aangerekend.
Bij het leveren moet er minstens 1 persoon aanwezig zijn om de materialen mee uit te laden.
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4. Schade of verlies?

Zowel bij levering als bij het ophalen aan ons magazijn zal er samen overlopen worden wat
er is afgeleverd en in welke staat. Dit dient ook te gebeuren bij terugbezorging.

Bij verlies- of beschadiging zal een vergoeding worden aangerekend voor vervanging of
herstelling. Er wordt een schadedossier opgesteld, aan de hand hiervan wordt bepaald wat
het bedrag is om de herstelling uit te voeren of de betreffende goederen te vervangen.

SPORT IT wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele ongevallen die zich
zouden voordoen bij het gebruik van het uitgeleende materiaal.


