Gemeenteraad 16.12.2013

GEBRUIKSREGLEMENT EVENEMENTENCARAVAN
Artikel 1: Gebruikers
De gemeentebesturen van Arendonk, Baarle-Hertog, Merksplas en Ravels stellen een
evenementencaravan ter beschikking aan:


diensten van deze gemeenten



verenigingen die erkend zijn door één van de deze gemeentebesturen



inwoners en scholen van één van deze gemeenten.

Artikel 2: Reservaties
De caravan moet aangevraagd worden bij de uitleendienst van de gemeente Ravels. Hij kan ten
vroegste zes maanden vóór de gewenste gebruiksdatum aangevraagd worden door
gemeentediensten en erkende verenigingen. Inwoners en scholen kunnen de caravan ten vroegste
één maand voor de gewenste gebruiksdatum aanvragen.
Als er meerdere aanvragen voor dezelfde datum worden ingediend, wordt de orde van voorrang
bepaald volgens de volgorde van indiening. Bij gelijktijdige ontvangst wordt voorrang gegeven aan
aanvragen door respectievelijke gemeentelijke diensten, erkende verenigingen en inwoners.
De caravan mag niet ontleend worden voor commerciële doeleinden.
Artikel 3: Afhaling
De gebruiker zal de evenementencaravan op afspraak afhalen in het werkhuis van de gemeente
Ravels, Zuid-Heikant 3, 2381 Ravels, tel. 014 401 940. Als de caravan meerdere opeenvolgende dagen
voor verschillende gebruikers gereserveerd is, kunnen deze gebruikers afspreken om de caravan bij
elkaar af te halen.
Bij aflevering van de caravan zal een checklist meegeleverd worden zodat de gebruikers en ontleners
samen kunnen nakijken in welke staat de caravan en zijn inhoud afgeleverd worden. De checklist
dient ondertekend te worden door gebruiker en ontlener, of door beide gebruikers in het geval dat
gebruikers de caravan bij elkaar afhalen.
De gebruiker is verplicht een eigen nummerplaat aan de caravan te bevestigen. Deze nummerplaat
moet overeenkomen met die van de wagen waarmee de caravan vervoerd wordt.
Artikel 4: Schade
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Als bij terugbezorging blijkt dat er schade is die te wijten is aan de gebruiker of als het materiaal niet
voldoende gereinigd is, zullen de herstel-, de vervang- of de reinigingskosten aangerekend worden
aan de verantwoordelijke gebruiker.
Als de caravan niet wordt afgehaald of bezorgd volgens de gemaakte afspraken zal een vergoeding
aangerekend worden die de helft van de retributie bedraagt, met een minimum van 25,00 EUR.
Artikel 5: Retributies
Voor het ontlenen van de evenementencaravan kan een retributie aangerekend worden. Hiervoor zal
een apart retributiereglement vastgelegd worden door de gemeenteraad van Ravels in overleg met
de gemeenteraden van Arendonk, Baarle-Hertog en Merksplas.
De retributie moet per uitleentermijn betaald worden na de ontvangst van een factuur.
Artikel 6: Slotbepalingen
In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit reglement, kunnen de overtreders tijdelijk of
definitief van verdere ontlening worden uitgesloten.
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