Inagro-Uitleendienst – Algemene voorwaarden
Artikel 1
Het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld van de huurder.
Voor de reservatie moet het aanvraagformulier één week op voorhand toekomen bij Inagro.
Het tentoonstellings- en spelmateriaal wordt ter beschikking gesteld gedurende drie dagen
vanaf de afhaling van het materiaal tot en met het terugbrengen. Het educatieve materiaal
kan uitgeleend worden voor een periode van 2 weken. In bijzondere gevallen en na afspraak
kan dit mogelijk verlengd worden.

Artikel 2
Voor de bruikleen van het materiaal wordt een WAARBORG gevraagd. Deze waarborg is
afhankelijk van het gehuurde materiaal .
Dit totaal bedrag dient acht dagen op voorhand te worden vereffend via overschrijving op
rekening nr. BE 54 0680 3483 0097 van vzw Inagro, Ieperseweg 87 te 8800 RumbekeBeitem.
De reservatie van het materiaal is enkel geldig als de waarborg is vereffend.

Artikel 3
De huurder beheert het materiaal volgens de principes van het goed huisvaderschap en
houdt toezicht op een geoorloofd gebruik ervan.
Beschadigingen , gebreken en alle andere onregelmatigheden moeten direct gemeld worden
aan de verhuurder, vzw Inagro.
Herstellingen gebeuren op kosten van de huurder in overleg met de verhuurder.

Artikel 4
Bij ophaling en terugbrengen van het materiaal dienen beide partijen het materiaal te
beoordelen op volledigheid en desbetreffende staat waarin het materiaal verkeert.
Eventuele schadegevallen moeten rechtstreeks geregeld worden met de veroorzaker ervan.

Artikel 5
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De educatie-mobiel kan aangehecht worden aan een elke personenwagen met trekhaak.
De autobestuurder moet voorzien zijn van een rijbewijs dat geldig is voor het vervoer van
deze aanhangwagen. De educatiemobiel dient in een afgesloten ruimte te staan bij indien
niet gebruikt gedurende de dag of nacht.

Artikel 6
Het materiaal wordt enkel uitgeleend aan land- en tuinbouwers, openbare besturen,
organisaties en scholen. De materialen zijn niet uitleenbaar voor particuliere feesten of
evenementen.

Artikel 7 - Akkoordverklaring
De inrichters en gebruikers verklaren zich door het ondertekenen van het aanvraagformulier
akkoord om het verhuurreglement stipt na te leven.
De waarborgsom wordt slechts terugbetaald na controle van de teruggebrachte materialen
en na vaststelling van de goede staat ervan.

Voor wijzigingen, annulering of vragen kan u contact opnemen

info.uitleendienst@inagro.be
T 051 27 32 00

