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ARTIKEL 1
Het AED toestel, aangekocht met steun van de CERA Foundation en eigendom van de stad Halen, kan
ontleend worden door alle verenigingen, scholen, organisatoren van buurtfeesten van Halen, en dit
volgens de hierna vermelde voorwaarden. Het toestel wordt niet uitgeleend aan privépersonen en
niet-Halense verenigingen.

ARTIKEL 2
De aanvraag moet gebeuren bij LDC De Klapstoel aan de hand van het daartoe bestemde
uitleenformulier. Bij aanvraag tot uitlenen van het AED toestel, door verschillende partijen, op
eenzelfde moment, wordt voorrang verleend aan het evenement met de hoogste risicofactor. Het
beslissingsrecht over deze voorrang, ligt bij het college van burgemeester en schepenen.

ARTIKEL 3
Behoudens onvoorziene gevallen dient de aanvraag tot uitlening 2 weken vooraf te gebeuren. Op de
aanvraag staat de naam vermeld van diegene die verantwoordelijk zal zijn voor het ontleende
materiaal. Zo niet wordt de persoon die het afhaalt aanzien als verantwoordelijke. Deze persoon moet
meerderjarig zijn en kan aansprakelijk worden gesteld tot het eventueel betalen van de hieronder
vermelde kosten. Bij een gelijktijdige aanvraag geldt het eerst binnengebrachte formulier.

ARTIKEL 4
Het AED toestel wordt afgehaald in LDC De Klapstoel tijdens de openingsuren. Bij terugbrengen zal het
materiaal gecontroleerd worden samen met de persoon die het materiaal terugbrengt. De periode van
ontlening, de afspraken betreffende het afhalen en terugbrengen dienen strikt te worden nageleefd.
Door het handtekenen van het uitleendocument verklaart de ontlener zich akkoord met dit
uitleenreglement.

ARTIKEL 5
De hieronder vermelde tarieven worden aangerekend wanneer het materiaal in zo een mate
beschadigd is waardoor het niet meer mogelijk is om het nog verder te gebruiken. Deze tarieven gelden
ook bij verlies of het niet terugbrengen van het materiaal.
De tarieven worden vastgesteld op:
- AED pad: € 120
- AED rugzak: € 165
- AED toestel: € 1.595
- Verbreken van het loodje zonder het toestel te gebruiken: € 150
- Wanneer het toestel hersteld moet/kan worden, wordt de volledige herstellingskost doorgerekend.

ARTIKEL 6
Het materiaal dat wordt uitgeleend mag niet verder worden uitgeleend of verhuurd aan derden.
Hierop staat een boete van € 300. Het materiaal mag nooit in regen of vriesweer vertoeven.

ARTIKEL 7
Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die voortvloeien
uit het gebruik van het stedelijk materiaal.
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