Gebruiksvoorwaarden verhuur mobiel Wondelgem Swingt vzw
Geldigheidsduur van de gebruiksvoorwaarden: tot 31/10/2019 (einde project Burgerbudget)

1.Voorwerp van verhuur
Deze gebruiksvoorwaarden behandelen het verhuur van de Mobiel (DFSK Vendor
nummerplaat 1-VSL 335), eigendom van Wondelgem Swingt vzw.
De Mobiel wordt geleverd met volgende materialen:
-Twee ingebouwde frigo's (60L), koffie-apparaat (Jura We6), toog (in hoogte
verstelbaar), afwasbak, verlengkabel 40 meter + stekkerdoos, servies en klein
materiaal (tasjes, onderbordjes, cavaglazen, flesopeners, kassa...)
-Op aanvraag kunnen nog extra bijgekregen worden: een strechtent voor 30-personen
(zelf op te zetten)
-Verbruiksgoederen (drank, koffie,…) behoren niet tot de normale uitrusting van de
Mobiel
1.Aard van de activiteiten
Het huren van de Mobiel gebeurt steeds in overleg en met toestemming van Wondelgem
Swingt.
De aard van de activiteit waarvoor de verhuur doorgaat moet in overeenstemming zijn met
de waarden en missie van Wondelgem Swingt, zoals opgenomen in de statuten. De activiteit
moet bovendien kaderen binnen de ruime doelstellingen van het burgerbudgetproject, als
financier van de Mobiel. De activiteit moet van openbare aard zijn. Verhuur voor privéfeesten is niet toegestaan.
2.Type verhuur
Het type verhuur is afhankelijk van de aard van de activiteit:
a)Type A: een activiteit gezamenlijk georganiseerd door de huurder en Wondelgem
Swingt, met als doel een ruimer publiek te bereiken dan enkel het eigen ledenpubliek.
De organisatie van de activiteit gebeurt in overleg en in samenspraak met
Wondelgem Swingt.
b)Type B: een openbare activiteit georganiseerd door de huurder, bedoeld voor een
specifiek doelpubliek (bvb. leden van de vereniging, bewoners uit bepaalde straat) en
die gratis is voor de bezoekers. (bvb. buurtaperitief, drink in de speelstraat, ...)
c)Type C: een openbare activiteit georganiseerd door de huurder, bedoeld voor een
specifiek doelpubliek (bvb. leden van de vereniging) en die betalend is voor de
bezoekers. (bvb. buurtbarbecue, sneukeltocht, dansfeest...)
d)Andere: andere activiteiten die voldoen aan de voorwaarden rond de aard van de
activiteit, kunnen mits een goede motivatie en akkoord van Wondelgem Swingt
geacht worden te vallen onder één van voorgaande types.
1.Prijzen en voorwaarden
a)Type A: de projectmedewerker of een vrijwilliger van Wondelgem Swingt is, indien dit
mogelijk is en nodig wordt geacht, aanwezig op de activiteit van de huurder. Het
gebruik van de Mobiel is gratis. Op de communicatie wordt steeds vermeld: 'mede
georganiseerd door het 'buurthuis op wieltjes' en het bijhorende logo en het logo van
Stad Gent.
b)Type B: de projectmedewerker of een vrijwilliger van Wondelgem Swingt is niet per
definitie aanwezig. De huurder dient zelf in te staan voor een correct gebruik van de
Mobiel. Het gebruik van de Mobiel is gratis. De waarborg bedraagt 150 euro.
Buurthuis op Wieltjes – Gebruiksvoorwaarden Mobiel
1/4

c)Type C: de projectmedewerker of een vrijwilliger van Wondelgem Swingt is niet per
definitie aanwezig. De huurder dient zelf in te staan voor een correct gebruik van de
Mobiel. De huurprijs is 50 euro per dag (de dag van de activiteit). Deze huurprijs
wordt gebruikt voor onderhoud en brandstof van de Mobiel. De waarborg bedraagt
150 euro.
Betaling van de huur en/of de waarborg gebeurt op voorhand, hetzij cash bij afhalen van de
Mobiel, hetzij via overschrijving (min 3 werkdagen op voorhand of mits voorleggen van
stortingsbewijs).
Gezien de finaliteit van het stimuleren van activiteiten in (de nabijheid van) Wondelgem, is bij
de huur van de Mobiel een verplaatsing van 30 kilometer steeds inbegrepen.
Indien uit de kilometerstand een grotere verplaatsing dan 30 kilometer blijkt, is een
vergoeding verschuldigd, gelijk aan de jaarlijks aanpasbare forfaitaire kilometervergoeding
(van € 0,3573 per kilometer t.e.m. 30 juni 2019).
1.Aanvragen en beschikbaarheden
De aanvraag tot verhuur dient te gebeuren via info@wondelgemswingt.be.
Beschikbaarheden worden enkel en alleen bepaald door Wondelgem Swingt. Een eerder
geboekte activiteit heeft steeds voorrang.
In geval van op elkaar volgende activiteiten, wordt steeds gestreefd naar het vinden van een
compromis in verband met ophaal- en terugbrengmoment.
2.Praktische regelingen
I.Specifiek geval – huur Type A
In geval van huur Type A brengt de projectmedewerker of vrijwilliger van Wondelgem Swingt
de Mobiel ter plaatse – tenzij anders afgesproken. In dit laatste geval gelden de regelingen
zoals bij huur Type B of C.
II.Afhalen van de Mobiel
In geval van huur type B of C, wordt de Mobiel opgehaald en teruggebracht door de huurder.
De Mobiel bevindt zich op de koer van de bibliotheek te Vierweegse 16 – 9032 Wondelgem.
Afhalen gebeurt in samenspraak met de projectmedewerker van Wondelgem Swingt, waarbij
het schadelogboek en de kilometerstand samen wordt overlopen.
Afhalen gebeurt in principe ten laatste 2 uren voor de start van de activiteit. In overleg met
Wondelgem Swingt en voor zover de Mobiel beschikbaar is/niet verhuurd is, kan de Mobiel
vroeger opgehaald worden. Hiervoor wordt geen meerprijs gevraagd.
III.Besturen van de Mobiel
De perso(o)n(en) die de Mobiel zal/zullen besturen dient op voorhand een scan van het
rijbewijs in te dienen via info@wondelgemswingt.be of op het moment van afhaling een kopie
van het rijbewijs te overhandigen. Voor perso(o)n(en) waarvan geen rijbewijs werd
afgegeven vervalt het recht tot sturen.
IV.Versieren van de Mobiel
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Het is toegestaan versiering aan te brengen aan de Mobiel voor de duur van de activiteit,
onder volgende voorwaarden:
De versiering is eenvoudig verwijderbaar en richt geen blijvende schade aan aan de
mobiel
Het logo van het buurthuis op wieltjes blijft altijd zichtbaar
Er wordt geen enkele verandering aan het voertuig aangebracht
I.Terugbrengen van de Mobiel
De Mobiel wordt door de huurder teruggebracht naar de koer van de bibliotheek op de
Vierweegse 16 of anders afgesproken met de verhuurder, waarbij een nieuwe rondgang van
het voertuig gebeurt, met eventueel de aanvulling van het schadelogboek. De mobiel wordt
afgeleverd met een volle tank (benzine).
II.Communicatie met Wondelgem Swingt
Alle communicatie gebeurt per voorkeur via mail. In het uitzonderlijke geval dat afspraken
telefonisch worden gemaakt, zullen deze steeds per mail bevestigd worden.
1.Verbintenissen van de huurder
I.Algemeen
De huurder:
Gebruikt de Mobiel als een goede huisvader, en voor het gebruik waarvoor het
bestemd werd. Hij zorgt ervoor dat de Mobiel vanaf het moment van afhalen tot het
moment van terugbrengen altijd veilig kan gestald worden. De Mobiel wordt niet op
de openbare weg gestald op de momenten dat hij niet in gebruik is voor de activiteit.
Onderhoudt de Mobiel in een nette staat, en is ertoe gehouden de Mobiel proper terug
binnen te brengen (ook frigo’s gekuist) met alle materiaal terug op de juiste plaats.
Maakt geen enkel misbruik van het voertuig, zoals overdreven snelheid, laden boven
het toegelaten gewicht, gebruik maken van een aanhangsel met kabels of stangen.
Vervoert geen personen met de Mobiel, behalve in de bestuurderscabine
Laat enkel die personen met de Mobiel rijden die zijn aangegeven in de
huurovereenkomst
Is samen met de opgegeven bestuurders hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor de
veroorzaakte schade, overtredingen, boetes en retributies, alsook voor de
administratieve kosten.
Is ertoe gehouden onmiddellijk alle defecten en gebreken, en alle gebeurlijke schade
aan de Mobiel aan Wondelgem Swingt te melden, via mail aan
info@wondelgemswingt.be.
I.In geval van ongeval
Bij ongeval is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk en uiterlijk binnen de
12 uur in kennis te stellen via mail aan info@wondelgemswingt.be of via 0489/30.66.23
(telefoonnummer medewerker Wondelgem Swingt)
De huurder neemt uitdrukkelijk de verplichting op zich binnen de 8 dagen na ontvangst van
de desbetreffende factuur, alle herstellingskosten aan Wondelgem Swingt te vergoeden ten
gevolge van het ongeval waarin hij werd betrokken, onafgezien van zijn burgerlijke of
strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor. Indien deze kosten nadien door een verzekeraar
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zouden worden vergoed, zal de huurder daarvan terugbetaling ontvangen, onder aftrok van
de eventueel reeds ingehouden waarborg.
Indien de huurder hierom verzoekt, zal hij na integrale betaling van de volledige
herstellingskosten gesubrogeerd worden in de rechten van Wondelgem Swingt tegenover
iedere aansprakelijke derde of verzekeraar. Deze subrogatie zal het voorwerp uitmaken van
een afzonderlijke overeenkomst.
Tevens is de huurder ertoe gehouden steeds, en binnen de 12 uur na het ongeval, een
duidelijke en volledig ingevulde en ondertekende ongevalsaangifte aan Wondelgem Swingt
over te maken, indien toepasselijk vergezeld van het nummer van het proces-verbaal dat
werd opgesteld door de politionele overheden van de plaats waar het ongeval of de schade
zich hebben voorgedaan.
Bij verzuim van aangifte van ongeval, verliest de huurder alle rechten op de bestaande
verzekeringspolis en blijven alle gevolgen en kosten daarvan, integraal te zijnen laste.
De huurder zal onmiddellijk elke ingebrekestelling, of ander document dat hij met betrekking
tot het ongeval ontvangt, aan Wondelgem Swingt overmaken.
De huurder neemt kennis dat alle inzittenden tijdens het gebruik van het gehuurde voertuig
verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid, ongeacht de aansprakelijkheid van de
contractueel opgegeven bestuurder. Het aantal inzittenden (2 personen) is bepaald door de
homologatie van het voertuig en mag geenszins overschreden worden. De contractuele
opgegeven bestuurder is niet verzekerd voor lichamelijk letsel ten gevolge van een ongeval
waarbij zijn aansprakelijkheid betrokken is.
II.In geval van schade/diefstal
In het voertuig wordt een schadelogboek bijgehouden. Dit wordt steeds overlopen en/of
aangevuld bij een rondgang bij de start van en na afloop van de huur.
Zodra diefstal of verdwijning van de Mobiel door de huurder wordt vastgesteld, zal hij/zij
hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen de 24 uur aan Wondelgem Swingt
het nummer overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een duidelijk
leesbare kopie overmaken.
Bij gebreke hieraan of laattijdige aangifte zal de huurder in geen enkel geval meer aanspraak
kunnen maken op haar verzekering en zal zij de volledige schade aan Wondelgem Swingt
dienen te vergoeden. Hetzelfde geldt van zodra brand wordt vastgesteld van het gehuurde
voertuig.
1.Verzekeringen en beschadigingen
De Mobiel is omnium verzekerd (DVV Verzekeringen, DVV Partners BVBA Kwadeweg 18c –
9940 Evergem).
In geval van beschadigingen aan de Mobiel wordt (een deel van) de waarborg ingehouden.
De huurder gebruikt alle aanwezige materiaal volgens de instructies van Wondelgem Swingt
en bijhorende handleidingen.
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