
UITLEENREGLEMENT 
LESKOFFER FIETSBEHENDIGHEID  

  

Artikel 1: 

§ 1: Dit reglement regelt het uitlenen van de leskoffer fietsbehendigheid die eigendom is van de 
gemeente Wevelgem. Bij het uitlenen van de koffer is er geen begeleiding voorzien. 

§ 2: De volgende doelgroepen kunnen de leskoffer gebruiken: 
* Wevelgemse scholen kunnen deze gratis gebruiken. 
* andere scholen tegen de kostprijs van 50 euro. 

§ 3: De materialen die zich in de koffer bevinden staan omschreven in bijlage. 

Artikel 3: 

§ 1: De aanvraag voor het ontlenen van de leskoffer gebeurt bij de bevoegde dienst nl. de dienst 
milieu, Gemeenteloket, Vanackerestraat 12 te 8560 Wevelgem, tel 056/433 460 of e-mail: 
conny.vandendriessche@wevelgem.be.  

§ 2: De dienst milieu houdt een kalender bij van de gebruiksaanvragen en gebruikstoelatingen. 
 
Artikel 4: 

§ 1: De aanvragen tot ontlening gebeuren schriftelijk bij de bevoegde dienst voor uitlening en dit 
door middel van voorgedrukte formulieren die op deze dienst kunnen verkregen worden 
alsook elektronisch  
 De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar : 
- Bij de dienst milieu 
- Op de website www.wevelgem.be 
- Via e-mail: conny.vandendriessche@wevelgem.be  

§ 2: Het formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend. Voor een aanvraag via de 
e-mail volstaat de digitale aanvraag, een digitale handtekening is hier niet vereist. 

§ 3: De aanvragen tot ontlening moeten minsten 1 week (+ maximaal 6 maanden), voor de 
eigenlijke ontlening, bezorgd worden bij de verantwoordelijke dienst. Een mondelinge 
ontlening is niet toegestaan. Bij het behandelen van de aanvraag wordt prioriteit verleend 
volgens de aanvraagdatum. 

§ 4: Aanvragen door de gemeentediensten met betrekking tot geplande gemeentelijke 
activiteiten hebben voorrang op de andere aanvragen. 

§ 5: Indien de verantwoordelijke dienst de leskoffer door overmacht niet op de voorziene datum 
ter beschikking kan stellen, kan deze hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden of kan er 
ook geen schadevergoeding gevraagd worden. De dienst zal de kandidaat-ontlener hiervan 
zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
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Artikel 5: 

§ 1: De ontlening wordt beperkt tot maximaal 2 weken. Er is de mogelijkheid tot verlenging 
wanneer er geen nieuwe aanvragen zijn.  

§ 2: Gelijktijdige uitleningen van de koffer tijdens eenzelfde dag of week kan enkel mits 
toestemming van alle betrokken partijen en mits de betrokken partijen zelf voor het vervoer 
en de nodige afspraken zorgen. Dit overleg gebeurt onderling tussen de betrokken partijen. 
Bij gelijktijdige uitleningen van eenzelfde dag of week, dient elke ontlener een waarborgsom 
te betalen. 

§ 3: De ontlener verbindt er zich toe het beschikbaar gekregen materiaal in geen geval verder te 
verhuren, te laten gebruiken door derden of aan te wenden voor andere doeleinden dan 
vermeld in de aanvraag 

Artikel 6: 

§ 1: voor de ontlening van de koffer wordt een waarborgsom gevraagd van 100 euro.  Deze 
waarborgsom dient betaald te worden bij de goedkeuring van de aanvraag. De waarborgsom 
kan pas terugbetaald worden nadat de verantwoordelijke dienst  het materiaal heeft 
gecontroleerd en als daaruit blijkt dat het materiaal volledig en onbeschadigd is.  

§ 2: Indien er geen waarborg betaald werd, zal er geen materiaal uitgeleend worden. 

§ 3: Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd ten allen tijde de waarborgsom 
aan te passen, te verminderen of vrij te stellen. 

Artikel 7: 

§ 1  De leskoffer dient opgehaald en teruggebracht te worden bij de cel signalisatie van het 
gemeentelijke depot Gullegem, Koningin Fabiolastraat, 138. Voor afhaling vooraf 
afspreken met de heer Karl Verscheure (056/439648) 

Artikel 8: 

§ 1Het gemeentebestuur van Wevelgem is eigenaar van de leskoffer en staat tevens in voor het 
goed beheer van de materialen. De dienst milieu registreert de waarborgsom. 

Artikel 9: 

§ 1: De ontlening van de leskoffer fietsbehendigheid is gratis voor alle Wevelgemse scholen. 

§ 2: Scholen buiten de gemeente betalen 50 euro. 

Artikel 10: 

§ Door het in ontvangst nemen van de leskoffer, verbindt de ontlener zich ertoe: 
- op de hoogte te zijn van het correcte gebruik en behandeling van het materiaal; 
- het materiaal in goede staat te houden en met zorg te gebruiken; 
- het materiaal in dezelfde staat terug te geven als bij ontvangst; 
- het materiaal in geen geval verder uit te lenen, te verhuren aan derden of aan te wenden 

voor andere doeleinden dan vermeld in de aanvraag. 
  



Artikel 9: 

§ 1:De gemeente Wevelgem en de dienst milieu zijn niet aansprakelijk voor ongevallen bij het 
gebruik van de leskoffer 

Artikel 10: 

§ 1: Beschadigingen, diefstallen ed. worden dadelijk gemeld op de dienst milieu. Diefstal moet 
ook gemeld worden aan de politie. De ontlener moet de beschadigde materialen 
terugbrengen in de staat waarin ze zich bevinden. 

§ 2: Het is verboden het materiaal zelf te herstellen of te laten herstellen. De herstelling of 
vervanging zal uitgevoerd worden door het gemeentebestuur en de kosten hiervan zullen in 
rekening gebracht worden. De schadesom wordt afgehouden van de waarborgsom.  Als de 
rekening van de schade groter is dan de waarborgsom, zal het resterende bedrag (boven de 
waarborgsom) gefactureerd worden aan de ontlener. 

§ 3: Bij verlies of diefstal zal eveneens een rekening opgemaakt worden ten late van de ontlener. 
Eventuele schadevergoedingen worden door de ontlener vereffend binnen de 30 dagen na 
kennisname van de te betalen som. 

§ 4: Het materiaal in de leskoffer verkeert in prima staat. Zijn er verborgen tekorten, dan dient 
de ontlener dit dadelijk te melden aan de dienst milieu bij afhaling. Bij geen melding van 
deze tekorten, op voorhand, zullen de kosten verhaald worden op de ontlener van dat 
ogenblik.  

Artikel 11: 

§ 1: wie materiaal ontleent, verklaart zich akkoord met bovenstaand uitleenreglement en 
verbindt zich ertoe het materiaal te gebruiken volgens de afspraken en/of de handleiding 
horende bij dit uitleenreglement. 

Artikel 12: 

§ 1:Het college van burgemeester en schepenen regelt alle niet voorziene gevallen en beslist bij 
betwistingen. 



BIJLAGE: Inhoud van de leskoffer fietsbehendigheid+ prijslijst schadevergoedingen 

Inhoud koffer 

Proef Materiaal Prijs 

Plank ‘Smalle doorgang’ 2 houten gescharnierde planken € 200,00 

Cirkel Champagnestand € 180,00 

Acht 80 doppen (40 wit en 40 rood) 
Bordje rond punt 

€ 72,00 

Slalom 7 palen van 100 cm met platte rubber voet € 126,00 

Strook wisselen Afbakendoppen met uitsparing (20st) + 8 palen 155 cm  € 50,00 

Schuine rijplank 2 houten planken met schuine uiteinden € 295,00 

Remtest 2 verkeerskegels zwart-geel 
Combipalenset (2 gevulde voeten met 3 palen en 2 
klemmen) 
Bordje stop 

€ 50,00 

   

Bordjes ‘Rond punt’ en ‘Stop’ € 10,00 

Handleiding Boekje handleiding leskoffer fietsbehendigheid € 2,00 

 Koffer € 25,00 

 


