UITLENING VAN OPBLAASBAAR PANNAVOETBALVELDJE INCL.
COMPRESSOR – REGLEMENT
Art. 1: Zowel Voerense verenigingen die aangesloten zijn bij één van de Voerense
adviesraden als Voerense particulieren kunnen van de verhuring genieten. De eerste
aanvrager krijgt voorrang. Bij gelijktijdige aanvraag (= aanvraag op dezelfde dag)
krijgen de verenigingen altijd voorrang op particulieren.
Art. 2: Er worden slechts reservaties aanvaard tegen betaling van de waarborg (€
100). Er wordt geen huurprijs aangerekend aan Voerense verenigingen. Er geldt een
huurprijs van € 25/dag.
Art. 3: De huurovereenkomst wordt in tweevoud opgemaakt. De huurder zal zijn
exemplaar van de overeenkomst voorleggen bij elke contactname in verband met
deze verhuring.
Art. 4: De huurovereenkomst gaat pas in op het ogenblik dat de waarborg via
overschrijving aan de gemeente betaald is.
Art. 5: Maximale uitleentermijn bedraagt 14 dagen. Uitzonderingen hierop dienen
aangevraagd te worden.
Art. 6: De uiterste termijnen voor het afsluiten van een huurovereenkomst zijn:
 Minstens 7 kalenderdagen voor de leveringsdatum indien het
pannavoetbalveldje geleverd wordt door de gemeente Voeren;
 De laatste werkdag voor het ingaan van de verhuurperiode indien het
pannavoetbalveldje wordt afgehaald.
Art. 7: Reservaties kunnen geannuleerd worden onder volgende voorwaarden:
 Uiterlijk 4 weken voor het ingaan van de verhuurtermijn met integrale
terugbetaling van de huurprijs;
 Uiterlijk 2 weken voor het ingaan van de verhuurtermijn tegen terugbetaling
van de helft van de huurprijs;
 Bij latere annulering wordt de huurprijs niet terug betaald.
Art. 8: De huurder verbindt er zich toe het opblaasbaar pannavoetbalveldje en de
compressor enkel te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn.
Art. 9: Voor het transport van het pannavoetbalveldje door het gemeentepersoneel,
wordt een tussenkomst aangerekend van € 12.50.
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Art. 10: Indien de huurder zelf voor het transport zorgt, worden het afgehaalde
pannavoetbalveldje door de huurder op de overeengekomen datum teruggebracht op
de plek waar het afgehaald werd.
Art. 11: De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde pannavoetbalveldje incl.
compressor in een zindelijke staat terug over te dragen aan de gemeente Voeren.
Art. 12: Na overdracht van het pannavoetbalveld en toebehoren aan de gemeente,
maakt de gemeente een afrekening van de kosten op. Deze afrekening wordt aan de
huurder bezorgd.
Art. 13: De totale kosten (= huurprijs en het eventuele transport) worden verrekend
met de door de huurder betaalde waarborg. Het positieve saldo wordt door de
gemeente op het rekeningnummer van de huurder overgemaakt.
Art. 14: Indien de totale kosten hoger liggen dan de betaalde waarborg van 100
euro, wordt door de gemeente een factuur opgemaakt voor het resterende bedrag.
Het factuurbedrag dient per overschrijving aan de gemeente te worden betaald.
Art. 15: Alle schade die de gemeente Voeren zou lijden ten gevolge van het niet
naleven van deze overeenkomst door de huurder zal automatisch op de waarborg
ingehouden worden. Indien de waarborg ontoereikend is om de geleden schade te
vergoeden kan het College van Burgemeester en Schepenen de nodige stappen
ondernemen om ook de resterende schade te vorderen.
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