Reglement uitlenen strandrolstoel
Artikel 1
De strandrolstoel kan gratis ontleend worden tijdens de openingsuren van het dienstencentrum van
de technische dienst, Prinses Elisabethlaan 47, 8450 Bredene en dit van 01/09 tot en met 30/06. In
juli en augustus is de strandrolstoel (en andere modellen) te ontlenen via het project ‘Zon, Zee…
Zorgeloos’.
Artikel 2
De strandrolstoel wordt bij voorkeur ontleend na reservatie bij de toeristische dienst via mail:
toerisme@bredene.be.
Artikel 3
Social-profit organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd en onderwijs kunnen
gebruik maken van de strandrolstoel zonder voorafgaande goedkeuring door het college van
burgemeester en schepenen. Aanvragen die enkel activiteiten met commercieel gebruik betreffen
komen niet in aanmerking.
Artikel 4
Social-profit organisaties, verenigingen en instellingen andere dan deze uit de sectoren jeugd en
onderwijs, alsook particulieren kunnen gebruik maken van de strandrolstoel mits een voorafgaande
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen en dit in de periode vanaf de
paasvakantie tot en met 30/06 en vanaf 01/09 tot en met 31/10.
Artikel 5
§ 1. De strandrolstoel kan maximaal voor zeven opeenvolgende dagen uitgeleend worden (de dag van
ontlening en terugbrengen inbegrepen). Voor zover dat nodig zou zijn in functie van reservaties en
beschikbaarheid, kan de toeristische dienst de uitleentermijn inperken tot een halve dag, hetzij een
voormiddag
(vanaf
8u),
hetzij
een
namiddag
(vanaf
13u).
§ 2. Het toestel dient teruggebracht te worden ten laatste een kwartier voor sluitingstijd van het
dienstencentrum van de technische dienst uitvoering (om 11u45 in de voormiddag en om 16u45 in de
namiddag).
Artikel 6
Het ophalen of de transfer van de strandrolstoel gebeurt enkel bij het dienstencentrum van de
technische dienst uitvoering. Er wordt een kopie van de identiteitskaart van de ontlener (die een van
de actoren vermeld in artikel 3 vertegenwoordigt) en van de persoon met een beperking toegevoegd.
Artikel 7
§ 1. De ontlener staat in voor het ophalen en terugbrengen van de strandrolstoel overeenkomstig
artikel 5 en 6, alsook voor alle andere vervoer ter plaatse van de strandrolstoel.
§ 2. In afwijking van § 1 kan, indien noodzakelijk en indien praktisch mogelijk overeenkomstig de
werking van de dienst, het leveren en terugbrengen van de rolstoel door een medewerker van de
technische dienst uitvoering gebeuren.
Artikel 8
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de transfer naar de
strandrolstoel en voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik van de strandrolstoel. De
vertegenwoordiger van de technische dienst uitvoering kan dusdanig niet assisteren bij de transfer
van de eigen rolstoel naar de strandrolstoel.
Artikel 9

De strandrolstoel mag door de lener enkel gebruikt worden om er een wandeling op het strand van
Bredene-Duinen mee te maken. Wegens het gevaar op wegdrijven mag men niet met het toestel het
water in gaan.
Artikel 10
De lener van de strandrolstoel is op elk moment verantwoordelijk voor ontvreemding, verlies of
schade. Bij ontvreemding of verlies dient er een bedrag betaald te worden gelijk aan de
aankoopwaarde. Bij schade wordt een bestek opgemaakt door een erkend verdeler. De schade dient
door de lener integraal te worden vergoed.

