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HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENVERKLARING 
 
Artikel 1: Doelstelling  
 
Dit reglement legt de voorwaarden vast voor het uitlenen van logistiek materiaal van de Stad Kortrijk aan 
organisatoren van evenementen. 
 
Artikel 2: Verklaring van begrippen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 

- evenement : een geplande, unieke publieke gebeurtenis met een vooraf geformuleerde 
doelstelling, op het gebied van kunst, cultuur, sport, maatschappij, (buurt)animatie, kermis of 
overheidsinformatie op openbaar domein of privaat terrein 

 
- commerciële organisatie en onderneming : elke organisatie en onderneming die als doel heeft 

winst maken 
 
- privaat evenement : activiteit waar niet iedereen zonder onderscheid wordt toegelaten en de 

toegang afhankelijk is van een persoonlijke en individuele oproeping of uitnodiging met 
uitzondering van evenementen georganiseerd door een vereniging en die toegankelijk is voor 
alle leden van de organiserende vereniging 

 
- bedrijfsevenement : activiteit ingericht door een commerciële organisatie of een bedrijf met de 

bedoeling winst te maken 
 
- aanvrager : iedere persoon die een evenement organiseert en een aanvraag tot ontlening doet 

 
- ontlener : iedere aanvrager wiens aanvraag tot ontlening werd goedgekeurd en zich hierbij 

verantwoordelijk stelt voor het uitgeleende materiaal 
 

- vereniging : een vrijwillige groepering van enkele personen tot stand gebracht met een eigen 
structuur waarin zij volgens regels door hen gestelde gemeenschapsvormende doelen nastreven 
op het gebied van kunst, cultuur, sport, maatschappij/socio-culturele activiteiten 

 
- openbaar domein : alle niet-gekadastreerde percelen, straten en pleinen, zowel bovengrondse 

als ondergrondse. Daartoe behoren ook speeltuinen, openbare sportterreinen en parken en alle 
straatmeubilair, aanplantingen, verhardingen volgens het statuut van het perceel waarop ze zich 
bevinden 

 
- vervangwaarde : de financiële tegenwaarde om een ontleend materiaal te vervangen door een 

gelijkwaardig stuk waarvoor (indien nodig) een offerte gevraagd wordt.   
 



- uitleenwinkel : de plaats waar het materiaal fysiek aanwezig is en van waaruit opgehaald of 
geleverd wordt. Dit is in Depot  102, Moorseelsestraat 102, 8500 Kortrijk, 0491 86 66 08, 
www.kortrijk.be/evenementenloket. 

 
- evenementenloket : de plaats waar organisatoren allerlei informatie, advies, subsidies, 

lokaalverhuur,… kunnen regelen en ook waar de materialen administratief gereserveerd worden. 
Dit is in het stadhuis, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, 056 27 74 00, 
www.kortrijk.be/evenementenloket. 

 
 
HOOFDSTUK 2: AANVRAGEN 
 
Artikel 3: Wie kan materiaal ontlenen? 
 
Voor ontlening van logistiek materiaal uit de uitleenwinkel (opgesomd onder hoofdstuk 3 van dit 
reglement) komen volgende aanvragers in aanmerking: 
 

- Iedereen die een evenement organiseert op Kortrijks grondgebied die toegankelijk is voor 
iedereen of alle leden van de vereniging.  

 
 
Komen niet in aanmerking voor aanvragen voor de uitleen van logistiek materiaal: 

 
- private evenementen en bedrijfsevenementen.  
- commerciële organisaties en ondernemingen 
- evenementen buiten de grenzen van Kortrijk (uitgezonderd de minivoetbalgoals en het 

rolstoelpodium en uitleen tussen gemeentebesturen onderling) 
 
Artikel 4: Evenementen op openbaar domein 
 
Voor de organisatie van evenementen op openbaar domein in de Stad Kortrijk heeft men een 
voorafgaande schriftelijke toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen of een 
vergunning van de Burgemeester nodig. Deze aanvraag en toestemming staan los van de aanvraag voor 
uitleen logistiek materiaal. Door de toestemming tot het uitlenen van logistiek materiaal wordt dus 
geenszins toestemming tot inname van het openbaar domein gegeven.  
 
Artikel 5: Aanvraagtermijnen 
 
Aanvragen voor logistiek materiaal kunnen tot ten laatste 2 weken (14 dagen) voor het evenement via 
het online invulformulier of  het evenementenloket (stadhuis) ingediend worden, Grote Markt 54, 8500 
Kortrijk, www.kortrijk.be/evenementenloket. 
 
Artikel 6: Aanvraag logistiek materiaal 
 
Een aanvraag kan enkel digitaal. Volgende gegevens zijn alvast verplicht in te geven voor elke 
aanvraag: 
 
Artikel 7: Reservatie en annulatie 
 
De ontvangstdatum van de email, fax of brief van het aanvraagformulier , geldt als criterium voor de 
volgorde waarin de aanvragen worden opgevolgd. Er worden geen aanvragen vroeger dan 6 maand 
voor het evenement behandeld.  
De aanvrager ontvangt bij goedkeuring een orderbevestiging met waarborgfactuur per post. De waarborg 
moet 8 dagen voor het evenement op de stadsrekening gestort zijn.  Er kan niet cash betaald worden.   
Het toekennen van materiaal gebeurt op basis van beschikbaarheid van eigen personeel en materiaal, 
zolang de voorraad strekt.  



Bij weigering (materiaal niet of onvoldoende beschikbaar) wordt de klant telefonisch of via mail 
verwittigd. 
Indien het gereserveerde materiaal minder dan 8 dagen voor het evenement wordt geannuleerd door de 
aanvrager, zal de in het retributiereglement voorziene retributie worden aangerekend. Een uitzondering 
kan gemaakt worden bij zeer duidelijke en aantoonbare redenen van overmacht.  
 
 
HOOFDSTUK 3: MATERIAAL 
 
Artikel 8: Uit te lenen materiaal 
 
8.1) Materiaal op te halen in de uitleenwinkel (met  eigen vervoer) 
 
De actuele lijst is op de website te vinden .  
 
8.2) Materiaal dat wordt geleverd (vervoer door de Stad Kortrijk)  
 
De actuele lijst is  op de website  te vinden.  
 
 
Artikel 9: Prijs – retributie materiaal - waarborg 
 
De ontlening van logistiek materiaal, net als de levering (inclusief laden en lossen, met uitzondering van 
de nadarwagens), is gratis en vrij van retributie voor iedere aanvrager die in aanmerking komt zoals 
beschreven in hoofdstuk 2, artikel 3. 
 
Uitzondering hierop is de retributie voor het ontlenen van elektriciteitskasten en de aansluiting op het 
elektriciteitsnet (bedrag in retributiereglement). Voor de kleine en grote stroomgenerator wordt per dag 
gerekend (bedrag in retributiereglement), inclusief de brandstof/stroom.  
 
Indien de geleverde brandstof ontoereikend is koopt de klant de nodige brandstof (gasolie) aan tot einde 
van zijn evenement. 
 
Hierbij wordt verondersteld dat het ontleende materiaal op een correcte manier inzake afspraken, 
aantallen en kwaliteit terug kan opgenomen worden in de uitleenwinkel, indien dit niet het geval is zal er 
toepassing gemaakt worden van hoofdstuk 6: Schade en tekorten. 
 
Er wordt bij elk evenement een waarborg van € 150,00 aangerekend. 
Bijkomende vragen voor één en hetzelfde evenement worden niet extra aangerekend indien binnen de 
vastgelegde termijn duidelijk verwezen naar de oorspronkelijke aanvraag.  . 
Bij aanvragen van materiaal voor een ander evenement door dezelfde aanvrager, wordt een waarborg 
van  € 150,00 aangerekend. 
 
Er moet altijd waarborg betaald worden door de juiste organisator/vereniging. 
De stadsambtenaar die werkt aan een stadsproject (= de organisatie is van A tot Z in handen van 
stadsambtenaren en de volledige inkomsten en uitgaven lopen via de Stad Kortrijk) of de 
stadsambtenaar die werkt aan een activiteit/evenement van een gemeentelijke vzw (= de organisatie is 
van A tot Z in handen van de stadsambtenaren van de gemeentelijke vzw en de volledige inkomsten en 
uitgaven lopen via de gemeentelijke vzw), dienen geen waarborg te betalen. Bewijzen daarvoor zijn de 
CBS-beslissing of de contracten en/of promotiemateriaal op naam van de gemeentelijke vzw.  
 
De waarborg wordt op voorhand betaald ten laatste 8 dagen voor het evenement.  
Er wordt een waarborgfactuur opgestuurd, cash betalen kan niet.  
 
De waarborg wordt teruggestort op het rekeningnummer van de aanvrager binnen de maand na het 
evenement, na correcte teruggave van het materiaal.  
 



 
Artikel 10: Uitleentermijn 
 
10.1.) De algemene maximumtermijn voor de uitleen van materiaal is 4 opeenvolgende weken. 
 
10.2.) Voor audiovisueel materiaal is de termijn beperkt tot maximum 1 week. Een langere uitleenperiode 
is mogelijk mits motivatie en op voorwaarde van voldoende beschikbaarheid. 
 
 
HOOFDSTUK 4: LEVERING EN TRANSPORT 
 
Artikel 11: Levering en ophaling van logistiek mate riaal (vervoer door de Stad Kortrijk)  
 
11. 1.) Bij goedkeuring van de aanvraag en na betaling van de waarborg wordt het materiaal geleverd  
op het opgegeven leveringsadres, ook terug te vinden op de orderbevestiging. Bij niet-betaling van de 
waarborg kan geen levering plaatsvinden.  
 
De ontlener (of een vertegenwoordiger) moet aanwezig zijn bij de levering en de ophaling voor 
goedkeuring en ondertekening van de levering- en ophaalbon. 
 
Er wordt een zeer concrete en gedetailleerde locatie afgesproken die toegankelijk is voor de 
vrachtwagen met aanhangwagen. De podiumwagen en tribune kunnen niet op onverharde ondergrond 
geplaatst worden. Schade aan het wegdek door het oprijden van voertuigen voor leveren en plaatsen 
van de podiumwagen en tribune is ten laste van de organisatie. Voor het leveren van de podiumwagen 
moet een vrije hoogte zijn van 5m en 3m breedte en voldoende grote draaicirkel. Podiumwagens worden 
enkel geleverd en opgehaald op werkdagen.  
 
Eventuele tekortkomingen die bij levering worden vastgesteld, moeten onmiddellijk gemeld worden aan 
de uiteenwinkel. Indien er niet onmiddellijk melding gemaakt wordt van eventuele tekortkomingen wordt 
het uitgeleende materiaal verondersteld in goede staat geleverd te zijn. 
 
Na het evenement wordt het materiaal ter plaatse door de uitleenwinkel opgehaald na afspraak, in 
principe op de eerste werkdag na het evenement. 
 
11.2) Bij afwezigheid van de (vertegenwoordiger van de) ontlener bij levering wordt het materiaal toch 
afgeleverd .  
 
Het materiaal wordt gelost en geladen. Voor de plaatsing van het materiaal staat de aanvrager in, dus 
ook voor nadars en werfhekkens.  
 
Uitzondering is het plaatsen van de tribune, waarvoor 4 medewerkers van de aanvrager nodig zijn die 
samen met de medewerkers van de uitleenwinkel de tribune opstellen.  
 
Uitzondering zijn ook  de wielerwedstrijden waarbij er 1 medewerker van de uitleenwinkel voorzien wordt 
en een vrachtwagen. De ontlener voorziet 4 medewerkers voor het lossen en laden.  
 
Wanneer bij levering en/of ophaling van het materiaal de ontlener nalaat of niet in staat is de leverings- 
en/of ophaalbon te tekenen en/of niet aanwezig is bij de levering, wordt hij geacht vastgestelde schade 
of verlies te hebben veroorzaakt. 
 
 
 
 
Artikel 12: Afhaling en terugbezorging materiaal (e igen vervoer)  
 
12.1) Materiaal kan – zoals vooraf aangevraagd – door de ontlener afgehaald worden in de uitleenwinkel 
na betaling van de waarborg. Bij niet-betaling van de waarborg kan geen afhaling plaatsvinden.  



 
De ontlener erkent bij ondertekening van het afhaalformulier de juistheid van het materiaal en verklaart 
daardoor dat het toegewezen materiaal volledig in aantal en in goede staat is. 
 
Materiaal wordt met voldoende eigen mankracht geladen en beveiligd en op eigen kosten vervoerd. Het 
laden en vervoeren van de materialen gebeurt op verantwoordelijkheid van de ontlener. 
 
De openingsuren van de uitleenwinkel zijn te vinden op de website van de Stad Kortrijk.  
 
Men kan zich ten laatste een kwartier voor sluitingsuur aanmelden voor afhaling en terugbezorging. 
 
Materiaal dat zonder verwittigen niet afgehaald wordt op de vooraf geplande datum, gaat terug in stock. 
De ontlener doet hierbij afstand van zijn aanvraag tot ontlening en er zal de in het retributiereglement 
voorziene retributie worden aangerekend. Een uitzondering kan gemaakt worden bij zeer duidelijke en 
aantoonbare redenen van overmacht.  
 
12.2.) Het materiaal wordt terugbezorgd op de eerstvolgende openingsdag van de uitleenwinkel  na het 
evenement, en zoals vermeld op het afhaalformulier.   
Indien het ontleende materiaal niet tijdig teruggebracht wordt door de ontlener, zal de in het 
retributiereglement voorziene retributie worden aangerekend. 
 
Wanneer bij levering  en/of ophaling van het materiaal de ontlener nalaat een ontvangstbewijs te 
tekenen, wordt hij geacht vastgestelde schade of verlies te hebben veroorzaakt, behoudens bewijs van 
tegendeel.  
 
Artikel 13: Bediening materiaal 
 
De Stad Kortrijk staat niet in voor het bedienen van (audio/visueel) materiaal.  
 
Artikel 14: Opstelling/afbouw materiaal 
 
14.1) De ontlener staat zelf in voor een correcte opstelling en afbouw van materiaal.  
14.2) Uitzonderingen zijn: 

- de tribune wordt  geplaatst door de uitleenwinkel, samen met 4 vrijwillige medewerkers van de 
ontlener.  

- de podiumwagen wordt door de uitleenwinkel geplaatst en mag niet verplaatst worden..  
- materiaal voor (grote) stadsevenementen georganiseerd door de Stad Kortrijk en haar 

stadsdiensten en dit op expliciete aanvraag en mits beschikbaarheid van voldoende personeel.  
Deze diensten zijn gratis en vrij van retributie. 
 
HOOFDSTUK 5: GEBRUIK EN BEHEER 
 
Artikel 15: Beheer 
 
De ontlener beheert het uitgeleende materiaal als een goede huisvader. Alle schriftelijke en mondelinge 
afspraken en richtlijnen met betrekking tot het hanteren, opstellen, aansluiten, afbouwen en stockeren 
van toestellen of ander materiaal, moeten worden nageleefd en toegepast.  
De betaling van de waarborg kadert in deze maatregel. 
 
De ontlener verbindt er zich toe het uitgeleende materiaal in geen geval verder uit te lenen, te laten 
gebruiken door derden of te gebruiken voor andere doelen dan vermeld in de aanvraag, op straffe van 
uitsluiting van ontlening. Het materiaal wordt in dat geval onmiddellijk teruggevorderd.  
Het materiaal wordt in dezelfde staat als bij ophaling terug verwacht.  
 
Het materiaal wordt door de ontlener gestapeld of opgeborgen waar en zoals het werd geleverd.  
 



Als het gevraagde gebruik niet wordt nageleefd, zullen de prestaties voor herschikking, reiniging, 
beschadigingen ten gevolge van foutieve stockage worden aangerekend aan de ontlener volgens de 
modaliteiten van het retributiereglement. 
 
Artikel 16: Specifiek beheer 
 
16.1) Alle audiovisueel materiaal moet na het evenement op dezelfde wijze, met zorg weggeborgen 
worden in de voorziene flightcases. 
 
16.2.) Op ontleende belichtings- en of geluidsinstallaties mogen geen vreemde belichtings- en/of 
geluidscomponenten of andere installaties worden aangesloten of omgekeerd.  
 
HOOFDSTUK 6: SCHADE EN TEKORTEN 
 
Artikel 17: Aansprakelijkheid 
 
De ontlener is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het uitgeleende materiaal en het gebruik 
ervan en kan achteraf aansprakelijk gesteld worden bij schade en tekorten van materiaal volgens de 
regels van het gemeen recht. Eventuele tekortkomingen, schade, diefstal of verlies van het materiaal of 
herstellingsfacturen komen volledig ten laste van de ontlener zelfs indien hij zelf niet verantwoordelijk is. 
 
Alle schade aan derden naar aanleiding van het evenement of gebruik van de ontleende materialen 
vallen exclusief ten laste van de ontlener. De ontlener dient zich dan ook zelf voldoende tegen dergelijke 
schade en aansprakelijkheidsstellingen te verzekeren. 
 
De Stad Kortrijk kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het toegezegde materiaal wegens 
onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.  
 
Artikel 18: Melding van schade en tekorten 
 
Bij tekortkomingen, schade, diefstal, verlies of vernietiging van het materiaal moet de ontlener de 
uitleenwinkel zo snel mogelijk verwittigen. 
 
In geval van diefstal of belangrijke andere schadegevallen moet de ontlener onmiddellijk aangifte doen 
bij de politie en zo snel mogelijk een kopie van het proces-verhaal bezorgen aan de uitleenwinkel. 
 
Artikel 19: Schade en tekorten 
 
Schade aan materiaal, vastgesteld na inlevering, zal zo snel mogelijk schriftelijk gemeld worden aan de 
ontlener. De waarborg wordt niet teruggestort zolang het schadedossier nog loopt.  
 
 De uitleenwinkel beoordeelt in concreto de opportuniteit van herstelling of vervanging. Vervolgens wordt 
de ontlener een bedrag aangerekend dat gelijk is aan de herstelling of de vervanging op basis van 
factuur en/of van uurloon, overeenkomstig de modaliteiten van het retributiereglement.  
 
Voor herstellingen van beschadigingen of tekortkomingen aan het materiaal die niet exact op basis van 
facturen of reparatie door uurloon te bepalen zijn, zal een forfaitaire vergoeding per geval, afhankelijk 
van de situatie, aangerekend worden aan de ontlener. 
 
Herstellingen worden slechts uitgevoerd door of in opdracht van de uitleenwinkel. De ontlener mag in 
geen geval zelf herstellingen uitvoeren of opdracht tot het uitvoeren van herstellingen aan het ontleende 
materiaal geven. 
 
Bij verlies van uitgeleend materiaal of onherstelbare schade aan uitgeleend materiaal zal de retributie 
aangerekend worden zoals voorzien in het retributiereglement. 
 



De stadsdiensten en gemeentelijke vzw’s zijn een uitzondering hierop en hoeven geen schade te 
betalen, behoudens in geval van grove fout of opzet. 
 
Artikel 20: Uitsluiting en opschorting 
 
Het foutief of onrechtmatig gebruik van het materiaal, het herhaaldelijk beschadigen of het niet-
terugbrengen van materiaal of het niet-betalen van de waarborg en de retributie en aangerekende kosten 
en schadevergoeding voor de vervaldatum van de factuur brengt opschorting van bestaande ontleningen 
met zich mee, en heeft mogelijk eveneens tot gevolg dat geen nieuwe aanvragen meer worden 
aanvaard.  
 
Indien blijkt dat een ontlener herhaaldelijk veel meer materiaal bestelt dan dat er daadwerkelijk wordt 
meegenomen en/of gebruikt, kan er eveneens een retributie worden aangerekend zoals voorzien in het 
retributiereglement. 
 
De Stad Kortrijk is bevoegd de reservatie vastgelegd in de ontleenformulieren zonder nadere 
ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst te beëindigen indien blijkt dat één of meerdere 
verklaringen van de ontlener onvervulbaar of onjuist zijn of indien een of meerdere vervallen facturen 
onbetaald zijn gebleven. 
 
Na drie gevallen van schade of verlies waarbij de ontlener aansprakelijk werd gesteld, of bij het manifest 
niet naleven van het reglement en/of het retributiereglement kan de Stad Kortrijk beslissen om de 
ontlener voor een vast te stellen periode het recht tot aanvragen te ontzeggen.  
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist voor ieder van bovengenoemde gevallen over de 
gepaste sanctie. 
 
HOOFDSTUK 7: SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 21: Aanvaarding bepalingen reglement 
 
Door het indienen van een aanvraag tot het ontlenen van materiaal, verklaart de ontlener alle bepalingen 
van dit reglement en het bijgevoegde retributiereglement te aanvaarden. 
 
Het niet-naleven van één of meerdere bepalingen uit dit reglement kan, los van eventuele retributie of 
gerechtelijke vervolging, aanleiding geven tot uitsluiting van de ontlener voor verdere ontleningen. 
 
Artikel 22: Bezwaren 
 
Eventuele bezwaren op de toepassing van dit reglement moeten bij aangetekend schrijven gericht 
worden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk uiterlijk 5 
werkdagen nadat het betwiste feit zich heeft voorgedaan. 
 
Alle mogelijke betwistingen die uit dit reglement, uit de uitvoering van dit reglement of uit de ontlening 
voortvloeien of ermee verband houden, worden exclusief door de Stad Kortrijk of door de bevoegde 
rechtbanken van het arrondissement Kortrijk beslecht.  
 



Artikel 23: Machtiging college 
 
De gemeenteraad machtigt het college om alle beslissingen in uitvoering van dit reglement te nemen. 
Voor de toepassing van artikel 7 is geen collegebeslissing nodig, zolang de toekenning of weigering van 
materiaal gebeurt op basis van beschikbaarheid van personeel een materiaal.  
 
Afwijkingen van dit reglement kunnen enkel mits een gemotiveerde beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
 
Artikel 24: Inwerking treden van het reglement 
 
Dit reglement treedt in werking vanaf 13 november 2012. 
 
Artikel 25: Opheffingsbepaling 
 
Vanaf de inwerkingtreding van dit reglement worden alle andere reglementen betreffende uitlening van 
materiaal opgeheven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


