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ARTIKEL 1
De sanitaire wagen, eigendom van de stad Halen, kan ontleend worden door elke erkende Halense
vereniging, organisatie of instelling die een manifestatie organiseert, en dit volgens de hierna vermelde
voorwaarden.

ARTIKEL 2
De aanvraag moet minimum 2 maanden voor aanvang van de huurtermijn worden ingediend bij de
Jeugddienst aan de hand van het bijhorende aanvraagformulier. Jeugdverenigingen genieten steeds
voorrang tijdens de samenvallende huurtermijnen. Halense jeugdverenigingen genieten steeds
voorrang op niet-Halense vereniging. Iedere huurder betaalt minstens een week voor de datum van
afhaling van de wagen een huurwaarborg van 500 euro.

ARTIKEL 3
De huurder is een huurprijs verschuldigd volgens volgende tarieven:
- € 75 per weekend voor Halense jeugdverenigingen;
- € 125 per weekend voor andere Halense verenigingen;
- € 250 per weekend voor niet-Halense verenigingen.
Deze huur zal ingehouden worden op de huurwaarborg na afrekening na aflevering van deze wagen.

ARTIKEL 4
De sanitaire wagen wordt in de werkplaats van de stad afgehaald met een geschikt voertuig door de
huurder. Na afloop van de huurtermijn levert de huurder de wagen terug in aan de werkplaats en dit
binnen de 24 uur na het einde van de huurtermijn, tenzij dit onmogelijk is omwille van een feest- of
verlofdag of omwille van het weekend. In dit laatste geval geschiedt de inlevering op de eerstvolgende
werkdag.
Ingeval de wagen niet binnen deze termijn wordt teruggebracht door de huurder in de werkplaats,
wordt een bijkomende huurvergoeding aangerekend van € 75 per begonnen dag.

ARTIKEL 5
Bij de aflevering van de wagen na gebruik, controleert de bevoegde persoon van een bevoegde
stadsdienst of de sanitaire installaties en het ganse voertuig in uitstekende staat van onderhoud
verkeren.
Dit onderhoud valt ten koste van de huurder. Indien de wagen onvoldoende proper is, wordt de
aflevering geweigerd en zorgt de huurder voor volledige en grondige reiniging, ofwel wordt de
helft van de huurwaarborg ingehouden.

ARTIKEL 6
Volgende onderdelen van de wagen zullen in volledig propere en goede staat afgeleverd worden:
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-

-

-

compartiment dames:
o 2 toiletten
o 1 wasbak
compartiment heren:
o 3 urinoirs
o 1 toilet
o wasbak
2 trapjes
2 spiegels
alle wanden, deuren, vloeren, plafonds
de buitenzijde van de wagen.

ARTIKEL 7
De sanitaire wagen is voorzien van alle nodige aansluitingen voor elektriciteit, water en rioolafvoer. De
vereniging-ontlener staat zelf in voor de nodige aansluitingen. Voor eventuele aansluiting op het
openbaar elektriciteitsnet, dient de vereniging tijdig een aanvraag in te dienen bij Infrax, evenals voor
de nodige keuringen.
De rioolafvoer moet gebeuren via de riolering. Indien dit niet mogelijk is, moet er toelating tot graven
van een beerput aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 8
Voor rioleringsafvoer is een afvoerbuis voorzien in beugels onder de wagen. Deze dient achteraf goed
zuiver gemaakt en opnieuw in de daartoe voorziene beugels geplaatst te worden. Voor
elektriciteitsaansluiting is een korte kabel met universele mannelijke stekker 230 V voorzien.
Voor de waterleiding werd een snelkoppeling “gardena” voorzien.

ARTIKEL 9
Omwille van de brandveiligheid is het “streng verboden te roken” binnen de sanitaire wagen. Er
werden bewust geen asbakken geplaatst. De vereniging zal zorgen dat de rookwaren gedoofd (kunnen)
worden vooraleer de wagen te betreden.

ARTIKEL 10
Alle gebroken, vernielde en ontbrekende onderdelen die bij het inleveren worden vastgesteld, zullen
vergoed worden door de waarborgsom met de onkosten te verminderen.

ARTIKEL 11
Tijdens de manifestatie wordt van de vereniging verwacht dat zij toezicht houden op het gebruik van
de sanitaire wagen.
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