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HOOFDSTUK 4: DIENSTVERLENING 

Artikel 14 – gebruikers 

Verenigingen die (tijdelijk) erkend zijn op basis van artikel 3 of 4 en organisaties die erkend zijn op 

basis van het reglement op de ondersteuning van erkende organisaties kunnen gebruik maken van de 

dienstverlening opgezet door het gemeentebestuur. Daarnaast kunnen ook andere socio-culturele 

initiatieven in Hoogstraten beroep doen op deze dienstverlening. 

Artikel 15 –  uitleendienst 

De in artikel 14 vermelde gebruikers kunnen gebruik maken van de uitleendienst aan gunsttarief. 

Daarnaast kunnen ook andere socio-culturele initiatieven in Hoogstraten van buitendorpse 

verenigingen gebruik maken van de uitleendienst tegen het normale tarief. Particulieren kunnen enkel 

beroep doen op de uitleendienst voor verkeerssignalisatie. 

Er gebeuren in principe geen uitleningen voor private of commerciële doeleinden. Enige uitzondering 

is de sporadische ontlening van nadar, verkeersborden en signalisatielampen indien deze nodig zijn 

om de veiligheid op openbaar domein te garanderen naar aanleiding van private of commerciële 

activiteiten. De goedkeuring van een aanvraag is in dit geval afhankelijk van een voorafgaand 

schriftelijk en gunstig advies of toelating van de stad.  

Artikel 15.1 – aanvragen uitleendienst 

De aanvraag moet minimum 14 dagen en maximum 1 jaar op voorhand gebeuren via het digitale 

aanvraagformulier dat door de stad op z’n website ter beschikking wordt gesteld. Alle aanvragen die 

minder dan de voorziene termijn van 14 dagen vooraf worden gedaan, kunnen worden geweigerd. Er 

wordt geval per geval beoordeeld of ze alsnog kunnen worden toegestaan, zonder de bestaande 

werkplanning te verstoren. Het eventuele gunsttarief of vrijstelling vervalt en het gewone of normale 

tarief zal gehanteerd worden. 

Wordt het ontleende materiaal gebruikt op of langs het openbaar domein onder beheer van het 

stadsbestuur, provinciebestuur of Vlaams gewest dan wint de aanvrager zo nodig zelf het advies 

hierover in of vraagt de toelating voor de activiteit bij de stad. 

Een reservatie is pas definitief nadat de uitleendienst hiervoor een elektronische bevestiging 

afleverde. Deze zal ten laatste 14 dagen na de aanvraag bezorgd worden. 

Artikel 15.2 - annuleren 

Annuleren van materiaal kan tot 2 weken voor datum. Indien men niet tijdig verwittigt, zal het volledige 

bedrag gefactureerd worden. Indien kan bewezen worden dat de manifestatie niet heeft 

plaatsgevonden omwille van extreme omstandigheden (weer,…), worden geen kosten in rekening 

gebracht. 

Artikel 15.3 - voorrang 



De eigen stedelijke diensten, alsook de basisscholen en adviesraden kunnen een voorrang laten 

gelden bij het ontlenen van materialen tot 8 weken vooraf. De andere partij(en) zullen hiervan direct in 

kennis worden gesteld. Het stadsbestuur gaat in dat geval in overleg met de andere partijen en gaat 

indien nodig, actief mee op zoek naar oplossingen. 

Artikel 15.4 –kosten in geval van schade 

Er zal bij een ontlening geen waarborg betaald dienen te worden. De aanvrager is verantwoordelijk 

voor het ontleende materiaal voor de volledige gebruiksperiode. Bij verlies, diefstal of beschadiging 

worden de kosten gedragen door de aanvrager. De stad zal de schadekosten per factuur overmaken 

aan de ontlener. De stad stelt een lijst met de waarde van de materialen bij ontlening ter beschikking 

zodat duidelijk is welke vergoeding maximaal kan gefactureerd worden in geval van schade, verlies of 

diefstal. Kosten in geval van schade door veelvuldig gebruik of slijtage zullen niet aangerekend 

worden aan de ontlener. 

Artikel 15.5 - vrijstellingen 

Het college kan vrijstelling geven van de bedragen vervat in het retributiereglement op de 

uitleendienst. Deze vrijstelling kan gegeven worden voor activiteiten ingericht zonder enige vorm van 

inkomsten of wanneer de inkomsten bestemd zijn voor een liefdadig doel. De verenigingen dienen, 

door voorlegging van bewijsstukken deze vrijstelling te staven. Indien een vereniging meent dat zij 

voor deze uitzonderingsmaatregel in aanmerking komt, doet zij daartoe vooraf een gemotiveerde en 

schriftelijke aanvraag aan het schepencollege.  

Artikel 15.6 – materialen uitleendienst 

Er wordt een lijst van materialen die de stad ontleent in addendum (bijlage) bij dit reglement 

opgenomen. Hierin kunnen specifieke (technische) vereisten opgenomen worden per soort materiaal. 

Deze bijlage kan aangepast worden door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 15.7 -  vervoersregeling  

In het assortiment van de uitleendienst zitten zowel materialen die door de stad geleverd kunnen 

worden als materialen die door de ontlener zelf afgehaald en teruggebracht dienen te worden.  

De materialen die geleverd kunnen worden door de stad vind je aangeduid terug in de lijst van 

materialen in addendum (bijlage). Elk materiaal dat in combinatie wordt ontleend met een materiaal 

dat geleverd wordt, kan mee geleverd worden. De ontlener beslist zelf of materialen geleverd worden 

door de stad of door de ontlener zelf worden opgehaald en teruggebracht. 

Indien bij afhaling van de materialen door de verantwoordelijke van de uitleendienst vastgesteld wordt 

dat het vervoer van de materialen niet op correcte wijze kan volbracht worden (conflicterend met de 

wegcode, materialen dreigen schade op te lopen enz.) kunnen bepaalde materialen niet meegegeven 

worden of kan de ontlening niet doorgaan tenzij de ontlener de nodige aanpassingen doet. 

De materialen worden geleverd en terug opgehaald door de stad op weekdagen telkens van 8 tot 

12.00 uur en van 12.30 uur tot 16 uur en vrijdag tot 14uur. De ontlener maakt hierover duidelijke 

afspraken met de stad. De ontlener is verplicht aanwezig bij het moment van leveren en ophalen. 

De materialen  die afgehaald en teruggebracht dienen te worden, kunnen worden afgehaald en 

teruggebracht in de Stedelijke Werkplaats, Industrieweg 2, 2320 Hoogstraten tijdens de normale 

werkuren, op weekdagen telkens van 8 tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 16 uur en vrijdag tot 14uur.. 

Het schepencollege kan een lijst opstellen van gebruikers en evenementen waarvoor deze materiaal 

wel worden geleverd. Hieronder vallen o.a. de stedelijke organisaties en gemeentelijke en vrije 

onderwijsinrichtingen. 

De normale uitleenperiode bedraagt maximum 1 week. Deze periode kan hooguit met 1 week 

verlengd worden. Het is geenszins de bedoeling om materiaal voor een langere aaneengesloten 

periode uit te lenen. In uitzonderlijke gevallen kan het college van burgemeester en schepenen hierop 

een uitzondering toestaan. Deze uitzonderingsmaatregel wordt dan mee aangevraagd via het 

aanvraagformulier. 



Bij laattijdig afhalen of terug inleveren van de ontleende materialen wordt een extra retributie 

gevorderd. Bij niet betaling van deze boete worden aan deze verenigingen geen materialen meer 

ontleend. 

Artikel 15.8  retributie 

Voor het gebruik van de materialen van de uitleendienst, net zoals voor het leveren en halen van 

materialen, is een retributie verschuldigd. Deze retributie wordt door de gemeenteraad bepaalt in een 

afzonderlijk retributiereglement. 

Artikel 15.9 – verantwoordelijkheid ontleende materialen 

De aanvrager is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal voor de volledige gebruiksperiode. Bij 

verlies, diefstal of beschadiging worden de kosten gedragen door de aanvrager. Het is de ontlener niet 

toegelaten het materiaal aan derden over te dragen. Bij ontvangst van het materiaal moet de 

aanvrager een document ondertekenen waarin hij verklaart het materiaal in goede staat te hebben 

ontvangen. Alle materialen dienen in goede en propere staat te worden teruggebracht. De uitlener 

moet elk gebrek of schade kenbaar maken. Elke klacht achteraf wordt geweigerd. Het stadsbestuur 

controleert telkens het binnengebrachte materiaal op eventuele schade en ondertekent opnieuw, 

samen met de ontlener, een document voor goede ontvangst. 

Artikel 15.10 – doorgeven ontleende materialen 

Alleen na onderling overleg met de verantwoordelijke van de stad kan toestemming verleend worden 

aan twee verenigingen om onderling materiaal door te geven wanneer zij tijdens hetzelfde weekend 

manifestaties inrichten. De partijen moeten de staat van de materialen vaststellen en een 

verantwoordelijke aanduiden, zo niet zijn alle partijen verantwoordelijk. De uitleendienst stelt hiervoor 

een formulier ter beschikking dat beide partijen zullen ondertekenen. 

Artikel 15.11 – betwistingen ontlening 

Indien betwistingen en moeilijkheden bij aanvragen en uitleningen niet kunnen opgelost worden na 

overleg met de uitleendienst, worden deze behandeld in het college van burgemeester en schepenen. 

Het stadbestuur wijst alle verantwoordelijkheid van de hand voor eventuele ongevallen die zich 

zouden voordoen bij het gebruik van het uitgeleende materiaal. Bij herhaalde overtredingen van het 

reglement kan de betrokken aanvrager uitgesloten worden van het gebruik van de uitleendienst. 

door de vereniging.  Registraties, taksen, administratiekosten e.d. zijn ten laste van de vereniging. 


