
 

 

REGLEMENT UITLEENDIENST – ERFGOED VIERSPRONG 

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Erfgoed Viersprong leent kosteloos materiaal uit aan erfgoedorganisaties en particulieren 
die het erfgoed van de regio (Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-
Houtem) willen documenteren, onderzoeken, ontsluiten of promoten. 

Het materiaal wordt niet uitgeleend voor activiteiten met een commercieel doel of voor projecten 
die geen verband houden met erfgoed van de regio. 

Artikel 2. Erfgoed Viersprong ontleent verschillende materialen. Een actueel overzicht vind je op de 
website.  

 
PROCEDURE 

Artikel 3. De aanvraag gebeurt via het online reservatieformulier of via info@4sprong.be en 
minimum 7 werkdagen vóór de ontleningsdatum.  

De aanvrager bezorgt Erfgoed Viersprong volgende gegevens: 

• Naam organisatie en naam aanvrager; 

• Adres; 

• Telefoonnummer of gsmnummer; 

• Gewenst materiaal; 

• Waarvoor het materiaal gebruikt zal worden; 

• Datum afhaling en datum inlevering.  

Artikel 4. De aanvrager verklaart, bij het versturen van een aanvraag, dat hij/zij het uitleenreglement 
gelezen heeft en ermee akkoord gaat, en dat de voorwaarden uit het reglement strikt nageleefd 
zullen worden. 

Artikel 5. Na goedkeuring van de ontlening door Erfgoed Viersprong ontvangt de aanvrager per e-
mail een bevestiging. 

Artikel 6. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indiening. Bij de toekenning van het 
materiaal zal echter ook geprobeerd worden zoveel mogelijk aanvragers te bedienen. Het aantal 
toestellen per aanvraag kan dus worden beperkt afhankelijk van de andere aanvragen die lopen. 

Artikel 7. Waarborg:  

• Er wordt een waarborg van 25 EUR gevraagd voor de elektrische toestellen; 

• De andere materialen kunnen kosteloos ontleend worden. 

https://erfgoedviersprong.be/ondersteuning/uitleendienst/uitleendienst-viersprong/
https://forms.gle/Z4sHVxQygYMYNkX97
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Artikel 8. De betaling van de waarborg gebeurt bij voorkeur cash bij ophalen van het toestel. De 
waarborg wordt terugbetaald aan de aanvrager indien het toestel binnen de afgesproken termijn 
en in perfecte staat wordt teruggebracht. De waarborg wordt cash aan de aanvrager terugbetaald na 
de inlevering en de controle van het ontleende materiaal. 

Artikel 9. Afhalen van materiaal: het gereserveerde materiaal kan na ontvangst van de bevestiging 
en op de eerste dag van de ontleningsperiode op afspraak worden afgehaald in het kantoor van 
Erfgoed Viersprong. 

Artikel 10. De aanvrager verklaart het material binnen de afgesproken termijn in te leveren. 
Verlenging van de termijn is mogelijk mits aanvraag bij en goedkeuring door Erfgoed Viersprong en 
dit minimum twee werkdagen vóór de voorziene einddatum van de uitleenperiode. 

Artikel 11. Bij het terugbrengen van het materiaal zorgt de aanvrager dat: 

• het materiaal samen met eventueel toebehoren wordt teruggebracht in de verpakking 
waarin het werd uitgeleend; 

• eventueel batterijen van toestellen opgeladen zijn; 

• geheugenkaarten, e.d. leeg zijn. 

 

VERPLICHTINGEN 

Artikel 12. De aanvrager verklaart het materiaal en toebehoren correct en zorgvuldig te gebruiken, 
alsof het eigen bezit was. Vóór de ingebruikname leest de aanvrager de handleiding zorgvuldig. De 
aanvrager zal het uitgeleend materiaal niet aan derden overdragen, noch uitlenen of ter beschikking 
stellen. 

Artikel 13. Beschadiging, diefstal of verlies: de aanvrager is verantwoordelijk voor het uitgeleend 
materiaal. Bij beschadiging, diefstal of verlies van het material zal de aanvrager de volgende regels in 
acht nemen: 

• onmiddellijk contact opnemen met Erfgoed Viersprong, telefonisch op 09 362 87 19 of via 
info@4sprong.be; 

• in geval van diefstal: onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo snel mogelijk een kopie 
van het proces-verbaal bezorgen aan Erfgoed Viersprong; 

• in geval van schade: zich ervan onthouden zelf de nodige herstellingen uit te voeren. 

Ingeval van schade of tekortkomingen aan het materiaal wordt een bedrag aangerekend dat gelijk is 
aan de herstelling op basis van de factuur voor deze reparatie. Schade aan het toestel, vastgesteld na 
inlevering, zal zo snel mogelijk gemeld worden aan de aanvrager. 

Ingeval van bewezen overmacht (diefstal, brand, waterschade) wordt de huidige (rest)waarde van 
het toestel aangerekend. Normale onderhoudskosten vallen ten laste van Erfgoed Viersprong. 
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AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 14. Erfgoed Viersprong kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of eventuele 
andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal of 
uit eventuele gebreken ervan. 

 

 

 


