GEBRUIKSREGLEMENT

Vervoersdienst voor verenigingen
Artikel 1

De vervoershulp is slechts mogelijk binnen het kader van de sociaal-culturele
werking van de verenigingen, instellingen en diensten.
Aanwending voor privaatgebruik van de aanvragers is uitgesloten.

Artikel 2

De vervoershulp blijft in principe beperkt tot maximum 24.00 uur per
ingebruikname en tot het Belgisch grondgebied. Iedere vereniging, dienst of
instelling mag maximaal 10 maal per jaar gebruik maken van deze vervoershulp.

Artikel 3

De vervoershulp gebeurt in principe enkel tijdens de normale werkuren.
Uitzondering wordt gemaakt voor het kampvervoer voor de jeugdverenigingen dat,
indien niet anders mogelijk, ook tijdens het weekend of op feestdagen kan
gebeuren.

Artikel 4

De schriftelijke reservatie van het voertuig moet minimum 30 dagen vooraf
gebeuren in op hetzelfde aanvraagformulier als voor didactisch materiaal.

Artikel 5

De vervoershulp gebeurt door middel van het meest geschikte en beschikbare
voertuig (in samenspraak met de technische dienst en de gebruiker).

Artikel 6

Het gemeentebestuur stelt een chauffeur ter beschikking.

Artikel 7

De gebruiker stelt minstens één medewerker ter beschikking voor het helpen bij het
in- en uitladen en zorgt zo nodig voor een begeleider en/of voor een plan met
aanduiding van het adres van afhaling en /of levering.

Artikel 8

Onmiddellijk na elk gebruik van het voertuig zal door de chauffeur een verslag
opgemaakt worden met vermelding van de aard en de omvang van de vervoerde
materialen, de reisweg en het aantal afgelegde kilometers, datum en uur van
aankomst en vertrek.

Artikel 9

De retributie en wijze van betaling worden vastgesteld bij een afzonderlijke
beslissing van de gemeenteraad.

Artikel 10

Alle onvoorziene gevallen worden beslecht door het college van burgemeester en
schepenen.

Artikel 11

Door gebruik te maken van de vervoershulp verklaart de aanvrager zich akkoord
met alle hierboven vermelde voorwaarden.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 30 juni 2009.
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