Uitleendienst

Jeugdraad Veurne

Audiomateriaal
Luidsprekers
Type

aantal

huurprijs

 Jb System – Vibe 15 (passief)

(2)

10.00

 Mackie Thump15BST Bluetooth actieve

(4)

10.00

15 inch luidspreker 1300W

 Statieven

(6)

2.00

Alle boxen zijn geschikt om kleine evenementen te voorzien van muziek of als zangversterker.
Voor grote evenementen zijn deze boksen echter niet geschikt.

Micro’s
Type

aantal

huurprijs

 Sennheiser E 815 S

(3)

2.00

 Shure SM 58

(2)

2.00

 Sennheiser freeport Draadloos

(1)

2.00

 Sennheiser E835 draadloos

(1)

2.00

 Senheiser freeport (hoofdbevestiging)

(1)

2.00

 Senheiser freeport (hoofdbevestiging)

(1)

2.00

aantal

huurprijs

(1)

10.00

(1)

5.00

Mengpanelen
Type
 Behringer Europower PMP2000D
14-kanaals 2x1000W powered mixer
 Mackie Mix8 mengpaneel
4 kanalen (2 phono x line 2 xlr inputs)

Visueelmateriaal
Algemeen
Type

aantal

huurprijs

 Beamer BenQ

(1)

10.00

 Projectiescherm (klein)

(1)

10.00

 Projectiescherm (groot)

(1)

10.00

aantal

huurprijs

 Led lightbar 4 ledlampen

(2)

10.00

 Controler mk2

(1)

5.00

Lichten
Type

Gebruiksreglement
ALGEMEEN
Art. 1 De jeugdraad van Veurne heeft een uitleendienst waar alle Veurnse jeugd
– en socio-culturele organisaties, scholen en individuele aanvragers van gebruik
kunnen maken.
Art. 2 De organisaties die zetelen in de algemene vergadering van de Veurnse
jeugdraad, mogen het materiaal gratis ontlenen via de officiële weg.
Art. 3 Het materiaal wordt enkel op afspraak uitgeleend of teruggebracht en dit
wordt vastgelegd door de aanvraag door te mailen naar jeugddienst@veurne.be

of telefonisch door te geven. Individuele gebruikers kunnen ten vroegste twee
weken op voorhand een aanvraag vastleggen, voor jeugdverenigingen is er geen
limiet.
Art. 4 De huurprijs wordt gestort op het rekeningnummer die vermeld is op de
factuur. (Binnen 30 dagen na ontvangst van factuur.)
Art. 5 De verhuurder verhuurt of ontleent het materiaal niet uit aan derden.
Art. 6 De huurperiode gaat uit van een maximum van 7 dagen. De dag om het
materiaal op te halen en terug te brengen, gebeurt in samenspraak met de
jeugddienst.
Art.7. Indien de huurperiode langer duurt dan 7 dagen wordt in samenspraak
met de jeugddienst een extra huurperiode ingelast.
Art. 8. Als de verhuurder het materiaal te laat binnenbrengt wordt een extra
vergoeding gevraagd van 10 euro.

SCHADE
Art. 9 Wanneer bij het ontlenen van het materiaal meteen zichtbare schade
opvalt, wordt de ontlener verantwoordelijk geacht voor de vervangings-en
herstellingskosten.
Art. 10 Na het terugbrengen wordt het materiaal nauwkeurig gecontroleerd.
Wanneer er schade merkbaar is, kan de jeugdraad van Veurne een
schadevergoeding eisen van de verantwoordelijke ontlener.

Art. 11 De ontlener wordt verzocht de jeugddienst in kennis te stellen van
eventuele tekortkomingen bij de ontleende toestellen, ook indien de ontlener
hier niet voor verantwoordelijk is.
Art. 12 De jeugdraad kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of
ongevallen die voortvloeit uit het gebruik van het ontleende materiaal.

Contactgegevens
Reserveren van materiaal kan telefonisch, via mail of aan de jeugddienst zelf.
Materiaal kan enkel op de jeugddienst tijdens de openingsuren worden
afgehaald en teruggebracht onder de voorwaarden van Art. 3 – Art. 8.
Openingsuren Jeugddienst Veurne
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Dienst Jeugd
Noordstraat 140
8630 Veurne
Jeugddienst@veurne.be
058 33 55 70

Voormiddag
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

Pieter Plysier
Jeugddienst medewerker
Pieter.Plysier@veurne.be
058 33 55 70

Namiddag
13:30 – 18:00
13:30 – 19:00

Freek Feys
Jeugdconsulent
Freek.Feys@veurne.be
058 33 55 71

