CYCLING VLAANDEREN
Afdeling: PCR-WVL
Honzebroekstraat 131 – 8800 Roeselare
e-mail: bjorn.leenknegt@gmail.com

Uitleenreglement logistiek materiaal PCR-WVL
(Provinciale Commissie Recrea West-Vlaanderen)

Artikel 1: Aanbieder van logistiek materiaal:
Dit reglement regelt het gebruik en de ontlening van de materialen aangeboden door PCR-WVL.

Artikel 2: Beschikbaarheid van het logistiek materiaal

Het logistiek materiaal wordt kenbaar gemaakt, via het uitleenformulier van PCR-WVL:
• De materialen worden ter beschikking gesteld met de bedoeling om de aangesloten
West-Vlaamse recreaclubs bij Cycling Vlaanderen te ondersteunen bij hun activiteiten.

Artikel 3: Reserveren van het logistiek materiaal:
Het aanvraagformulier wordt via mail gericht aan PCR-WVL, op volgende mailadres:
• bjorn.leenknegt@gmail.com.
De aanvraag gebeurt ten laatste 14 dagen voor het event.
De PCR-WVL wijst het logistiek materiaal toe volgens de beschikbaarheid en dit aan de eerste
aanvrager (datum e-mail aanvraag geldt als staving).

Artikel 4: Kostprijs voor gebruik

Het ontlenen van het logistiek materiaal is gratis voor alle West-Vlaamse recreaclubs
aangesloten bij Cycling Vlaanderen.
In het kader van ‘sportpromotionele activiteiten’ kunnen andere organisaties en/of overheden
beroep doen op deze gratis uitleendienst mits goedkeuring door de PCR-WVL.

Artikel 5: Het ophalen en terugbrengen van het logistek materiaal
De club die logistiek materiaal ontleent staat zelf in voor het ophalen en terugbrengen.
Cycling Vlaanderen noch de PCR-WVL staan in voor het leveren en/of ophalen van de
gevraagde materialen:
• Richtlijnen omtrent de ophaling en het terugbrengen:
o Na het reserveren van de materialen via mail wordt er een bevestiging gemaild.
o De logistieke materialen worden steeds uitgeleend vanaf de woensdag voor het
event tot en met de dinsdag na het event:
▪ De clubs maken hiervoor een afspraak met coördinator Björn Leenknegt
(E-mail: bjorn.leenknegt@gmail.com) om het ophalen en het terugbrengen te
regelen:
• Op het afgesproken tijdstip worden de materialen afgehaald
in de Honzebroekstraat 131 te 8800 Roeselare.
▪ Er is een uitzondering mogelijk bij uitzonderlijke omstandigheden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
PCR-WVL Vlaanderen kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor het
verkeerd gebruik van de aangeboden logistieke materialen door de organisatie, waarbij de
organisatie of een externe slachtoffer schade leiden, behalve bij eigen organisaties.
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Artikel 7: Gebruik van de logistieke materialen
De logistieke materialen worden gebruikt waarvoor ze voorzien zoals een goede huisvader het
beaamt.
In de borden worden geen gaten geboord, wordt de achterzijde niet gebruikt om zaken te
noteren en er wordt niks gekleefd op de voorzijde van de borden:
• De borden kunnen doormiddel van de aanwezige gaten overal bevestigd worden met
snelbinders.
• Beschadiging van de materialen door verkeerd gebruik wordt aangerekend aan de club,
zie artikel 8.

Artikel 8: Wat bij beschadiging en/of verlies van de logistieke materialen
De club is verantwoordelijke voor het gebruik van de logistieke materialen.
Bij beschadiging en/of verlies van de logistieke materialen wordt de schade doorgerekend aan
de club.
De ontlener van de club tekent af bij het ophalen en het terugbrengen van het logistiek
materiaal. Bij beschadiging en/of verlies van de logistieke materialen wordt onderstaande
kostprijs aangerekend:
• Ontbrekend bord : € 10 per bord
• Ontbrekende pijltjes: € 0,70 per bord
• Tent: € 700 per tent
• GSM: € 250 per GSM
De betaling gebeurt via een factuur vanuit de hoofdzetel van Cycling Vlaanderen.

Artikel 9: Allerlei
Alle betwistingen op dit reglement en onvoorziene gevallen worden behandeld door PCR-WVL.
Door gebruik te maken van de dienstverlening verklaart de gebruiker zich akkoord met de
bepalingen van dit reglement, goedgekeurd door de commissie op 24/09/2020.
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