
 

REGLEMENT INZAKE GEBRUIK MINITRACTOR EN MAAIER  

TER BESCHIKKING GESTELD DOOR GEMEENTE VOEREN 

 

Artikel 1: 

Het gemeentebestuur van Voeren stelt kosteloos een minitractor + maaier ter beschikking 

van erkende Voerense verenigingen, met als doel het onderhouden van sportterreinen van 

min. 2000 m². De minitractor kan een multifunctionele functie hierin vervullen. 

Artikel 2: 

De gebruiker is verplicht om na ieder gebruik de dieseltank volledig te vullen en de 

minitractor + maaier in nette staat achter te laten.  

Artikel 3: 

De gemeente zal instaan voor het groot onderhoud, de kosten van wisselstukken en de 

kleine en grote herstellingen aan de in bruikleen genomen goederen. De vereniging is 

verplicht om de gemeente te verwittigen na de eerste 50 werkuren. Nadien iedere 100 

werkuren (150, 250,…). De minitractor dient dan een onderhoud te krijgen. De vereniging die 

op het moment van de bereikte uren het goed in zijn bezit heeft, moet hiervoor zorg dragen. 

Artikel 4: 

Voor alle technische problemen dient de gebruiker zich te wenden tot de technische dienst 

van de gemeente. Indien nodig zullen de gemeentediensten zich tot de erkende leverancier 

richten. 

Artikel 5: 

De goederen kunnen in geen geval voor privé doeleinden gebruikt worden. 

Artikel 6: 

De gebruiker dient steeds (zowel op de openbare weg als op privé terrein) in het bezit te zijn 

van een geldig rijbewijs.  

Artikel 7: 

Gemeente Voeren zorgt voor de verplichte verzekering BA, evenals voor een verzekering 

rechtsbijstand, brand en diefstal. In geval van diefstal zullen de politiediensten onmiddellijk 

verwittigd worden. Eventuele boetes op de wegcode, zijn steeds voor de gebruiker. 

  



Artikel 8: 

De plaats van stalling wordt in overleg met de gemeente en de gebruiker besproken. De 

erkende vereniging die als eerste een aanvraag tot gebruik indient bij de gemeente, zal 

voorrang krijgen voor de aangevraagde tijdspanne. Het vervoer van de minitractor en maaier 

van de ene gebruiker naar de andere wordt in onderling akkoord tussen de gebruikers 

afgesproken. De gemeente wordt hiervan op de hoogte gesteld. Bij een eventueel geschil, 

zal de gemeente hierin een beslissing nemen. 

Artikel 9: 

Eventuele kosten ten gevolge van slecht gebruik, worden door de gemeente Voeren 

doorgerekend aan de desbetreffende gebruiker. 

Artikel 10: 

Per gebruiker is er maar één persoon verantwoordelijk. Hij/zij zal dan ook het aanspreekpunt 

zijn. 

Artikel 11: 

Indien de gebruiker niet voldoet aan één van deze voorwaarden, zal de gemeente overgaan 

tot eventueel terugvordering van de in bruikleen gegeven goederen en zal de desbetreffende 

gebruiker er ook geen beroep meer op kunnen doen. 

Artikel 12:  

Op eenvoudig verzoek van de gemeentediensten zal de gebruiker de goederen onmiddellijk 

inleveren. 

Artikel 13: 

Het college zal een individuele gebruikersovereenkomst afsluiten met de erkende vereniging 

die gebruik wenst te maken van de minitractor en maaier.  
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