Voor personen met een handicap
I) Reglement
Art 1. Aanvraag
Alle aanvragen worden per mail, per brief of telefonisch gericht aan de dienst cultuur.
Het is noodzakelijk de aanvraag minimaal 2 werkdagen te verrichten voor de datum wanneer de
tandem effectief ontleend zou worden. De cultuurdienst moet de aanvraag bevestigen.
Reserveren van de tandem kan maximaal 1 jaar op voorhand. Indien men langer dan een maand op
voorhand reserveert kan men maximaal 1 uitleentermijn (van 1 week) vastleggen per 2 opeenvolgende
maanden.
Art. 2. Leners
De tandem wordt enkel ontleend aan personen met een handicap die aan volgende vereisten voldoen:
- Vereiste 1: de ontlener is woonachtig in de gemeente Steenokkerzeel
- Vereiste 2: de ontlener kan, indien gevraagd, een bewijs van handicap voorleggen van de
Federale OverheidsDienst (FOD).
- Vereiste 3: de ontlener is minstens 8 jaar oud en meet minstens1meter en 30 centimeter.
- Vereiste 4: indien de ontlener (verlengd-) minderjarig is, dient deze bij het gebruik van de
tandem steeds begeleid te worden door een meerderjarig persoon. Enkel volgende
meerderjarige personen komen in aanmerking als begeleider: ouder, broer, zus of wettelijk
voogd van de ontlener. Deze begeleider tekent dan de nodige documenten bij het afhalen en
terugbrengen van de tandem en staat in voor de verantwoordelijkheden van de ontlener.
Art. 3 Uitleentermijn
De uitleentermijn wordt vastgesteld voor 1 week - telkens van donderdag tot donderdag -, inbegrepen
het afhalen en terugbrengen van de tandem tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
Aanpassingen van de uitleentermijn zijn enkel mogelijk mits tijdige aanvraag en indien er voor het
uitgeleende materiaal geen nieuwe reservatie geldt.
Indien het uitgeleende materiaal niet tijdig wordt teruggebracht zoals afgesproken kan er een
vergoeding gevraagd worden van €2,5 voor elke dag dat het materiaal niet kan opgehaald worden.

Art. 4 Retributie
Het retributiebedrag voor het ontlenen van de tandem wordt vastgelegd op € 0.

Art. 5 Afhaling en terugbrengen gevraagde materiaal
De tandem wordt afgehaald en teruggebracht naar het gemeentehuis [Orchideeënlaan 17, 1820
Steenokkerzeel] – dienst cultuur – tijdens de geldende openingsuren.
Bij de afhaling wordt een ontvangstbewijs, opgemaakt in tweevoud, ondertekend door beide partijen,
één exemplaar voor de aanvrager en één voor de gemeentelijke diensten. Bij het terugbrengen van de
tandem wordt ditzelfde document opnieuw ondertekend door beide partijen na controle van het
materiaal. Van ontbrekend en beschadigd materiaal wordt er melding gemaakt op dit ontvangstbewijs.

Art. 6 Gebruik tandem
De tandem mag niet onderverhuurd, in bruikleen gegeven aan derden of aangewend worden voor
initiatieven met handelskarakter.

Art. 7 Annulering ontleende materiaal
Het kan zijn dat een reservatie geannuleerd wordt. De melding van deze annulering gebeurt zo spoedig
mogelijk. Indien dit laatste niet het geval is, kan het college beslissen de ontlener in de toekomst uit te
sluiten van het ontlenen van gemeentelijk materiaal.

Art. 8 Zoals het een ‘goede huisvader’ betaamt
De gemeente is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Wanneer materiaal beschadigd
wordt tijdens de periode van ontlening is de ontlener of zijn begeleider hier voor verantwoordelijk.
Bij het terugbrengen van de tandem controleert de bevoegde gemeentedienst deze op eventuele
beschadigingen, ontbrekende elementen en of deze in dezelfde staat verkeert als voor de ontlening.
Wanneer er schade wordt vastgesteld, stellen zij de ontlener of zijn begeleider daar onmiddellijk in
kennis van. Wanneer de ontlener of zijn begeleider zelf kennis heeft van eventuele tekortkomingen bij
het gebruikte materiaal dient hij de bevoegde gemeentedienst hiervan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
‘Potje breken betekent ook potje betalen’. Dit wil zeggen dat de ontlener of zijn begeleider
verantwoordelijk is voor de betaling van de schade. De vergoeding is verschuldigd binnen de dertig
dagen na ontvangst van de schuldvordering. Zolang aan de betaling niet voldaan wordt, is het ook
onmogelijk voor de ontlener om de tandem nog te ontlenen.
Diefstal en vandalisme zijn regelmatige weerkerende fenomenen en zeker voor een fiets die regelmatig
buiten staat. Doch, er wordt aangenomen dat elke ontlener of zijn begeleider de nodige maatregelen
neemt om diefstal en vandalisme te voorkomen. Bij vaststelling van zulke feiten moeten onmiddellijk
de bevoegde instanties ingelicht worden, dit wil zeggen zowel de bevoegde dienst als de politie. De
gemeente voorziet een degelijk slot voor de tandem.

II)

Praktische afspraken

Voor opmerkingen of suggesties kan u steeds mailen naar cultuur@steenokkerzeel.be.
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