Materiaal uitleen
Niet alleen voor de speltakken.
De materiaal uitleen is niet alleen voor scouts, maar ook voor andere scoutinggroepen uit Oss, de
wijkraad, vrijwilligers Titus Brandsma Groep, ouders en verzorgers. Het is mogelijk om gratis of tegen
een geringe vergoeding verschillende materialen te lenen.

Materiaallijst.
Onderstaand materiaal mag gratis of tegen een geringe vergoeding worden uitgeleend aan de
betreffende persoon of groepen.
Wat
Pionier palen en
touwen
Klapbanken en
klaptafels

Gastoestel, BBQ,
terrasverwarmers
exclusief gasfles
Gastoestel, BBQ,
terrasverwarmers
inclusief gasfles
Aanhanger
Pubtenten

Wie
Scoutinggroepen uit Oss
Scouting Regio Noord-Oost Brabant
Vrijwilligers Titus Brandsma Groep
Scoutinggroepen uit Oss
Scouting Regio Noord-Oost Brabant
Wijkraad
Vrijwilligers Titus Brandsma Groep
Vrijwilligers Titus Brandsma Groep
Ouders en verzorgers

Prijs
Gratis

Vrijwilligers Titus Brandsma Groep
Ouders en verzorgers

Gasfles vol inleveren of de
kosten van de vulling. (~€25)

Vrijwilligers Titus Brandsma Groep
Ouders en verzorgers
Stafleden

€5 per dag

Gratis

Gratis

Gratis

De huurder van de aanhanger blijft onverhinderd aansprakelijk voor alle schade ,verlies of diefstal en
de eventueel hieruit vloeiende kosten jegens de verhuurder. Bij diefstal of verlies blijft de huurder
onverhinderd aansprakelijk voor de vervangingswaarde van de gehuurde aanhangwagen. De
vervangingswaarde van de aanhanger is €2000.
Tenten worden niet uitgeleend omdat de uitleen te arbeidsintensief is en de materialen te kwetsbaar
voor schade en slijtage.

Reserveren
Bij voorkeur bij de materiaalmeester of bij afwezigheid van deze via een staflid. De materiaalmeester
of het staflid bekijkt de mogelijkheid voor uitleen, het gebruik door de speltakken gaat altijd voor.
Bij het reserveren zijn de volgende gegevens nodig:
 De naam van de organisatie of persoon.
 Persoonlijke gegevens zoals (mail) adres en telefoonnummer.
 De data van afhalen en terugbrengen.
 Het artikel en het aantal van de benodigde materialen.

Reserveer enkele dagen voor je de materialen wil komen halen. Reserveringen vinden plaats in
volgorde van binnenkomst. U ontvangt per mail een bevestiging. Vrijwilligers zorgen dat de bestelling
klaar staat.

Tijdig annuleren
Annuleren kan tot uiterlijk twee dagen voor de afhaaldatum. Bij niet afhalen wordt een vergoeding in
rekening gebracht van €5

Afhalen en terugbrengen
De materialen moeten door de organisatie zelf op de Industrielaan 57 worden afgehaald en
teruggebracht, met voldoende personen om (zwaar) materiaal zelf te kunnen laden en lossen tot in
het gebouw. Het afhalen en terugbrengen verloopt uitsluitend via afspraak.

Correct inleveren
Wij verwachten dat de materialen stipt op de afgesproken dag worden ingeleverd, zodat we andere
organisaties volgens afspraak van dienst kunnen zijn. Bij te laat inleveren wordt per dag een vergoeding in rekening gebracht met een minimum van € 10,00. De materialen dienen schoon te worden
ingeleverd.
Indien er schade is ontstaan aan de geleende materialen worden de reparatie- of vervangingskosten
daarvan in rekening gebracht. Alle schadegevallen moeten gemeld worden. Schade door normale
slijtage, ter beoordeling van het materiaalteam, wordt niet in rekening gebracht. Wanneer er geen
mogelijkheid is om het materiaal op het tijdstip van inlevering te controleren, gebeurt dat in de
aansluitende week. Mochten er gebreken zijn, dan wordt in die week contact met u opgenomen en
dienen de gebreken verrekend te worden.
Aansprakelijkheid
Alle risico's, zoals verlies, beschadiging, diefstal, onoordeelkundig gebruik en transportschade zijn,
vanaf het ogenblik dat de materialen worden uitgegeven, voor rekening van de lenende organisatie.
Materialen worden op eigen risico gebruikt. De Titus Bransma groep kan nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor materiële of immateriële schade ontstaan door het gebruik van geleende
materialen.

