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Aanvraag om materiaal te ontlenen 

voor een wijkfeest 

In te vullen door de dienst: 

Dossiernummer:  
 

……………………………………………… 

Cul 03-05.2017 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen om gemeentelijk materiaal te ontlenen 
(tafels, stoelen, podiumstukken, receptietafels, beamer, geluidsmeter, gemeentebus, EHBO-koffer, 
nadarhekkens, signalisatieborden, sensibiliseringsmateriaal, …), voor zover het beschikbaar is en niet 
gebruikt wordt voor eigen gemeentelijke activiteiten.  

De gemeente leent dit materiaal uit: 
 gratis: aan Hoeilaartse adviesraden, wijkfeesten en OCMW Hoeilaart; 
 tegen betaling: aan erkende Hoeilaartse socioculturele, jeugd- en sportverenigingen, 

Hoeilaartse scholen, andere gemeentebesturen en provinciebesturen, andere Hoeilaartse 

initiatieven, met uitsluiting van initiatieven of organisaties met een louter commercieel of een 
louter privékarakter. 

Handelaars komen enkel in aanmerking voor ontlening van podiumelementen, tegen betaling. 
De gemeentebus kan enkel door erkende Hoeilaartse socioculturele, jeugd- en sportverenigingen 
ontleend worden. De ontlening is gratis maar de verenigingen moeten zelf een chauffeur met het 
correcte rijbewijs voorzien. 

Wat doet u met het ingevulde formulier? 

U bezorgt het ingevulde en ondertekende formulier aan de technische dienst (contactgegevens: zie 
bovenaan). Materiaal van categorie 1 dient ten laatste 4 weken voor de aanvang van uw activiteit 
aangevraagd te worden. Materiaal van categorie 2 dient ten laatste 1 week op voorhand 
aangevraagd te worden. De aanvrager dient materiaal van categorie 2 zelf bij de gemeente af te halen. 

 

  De aanvragers 

 
 Naam van de vereniging/ 

raad/wijk/instantie/…:  

  

 

  De verantwoordelijke contactpersoon 

 
 Voornaam en naam:    

 Straat en nummer:    

 Telefoonnr. en/of gsm-nr.:   

 E-mailadres:   

 

  De activiteit - het feest 

 
 Wat?  1.   

 Waar? 2.   

  3.   

 Wanneer? 4.  op  

  5.  van  tot  



  Het gevraagde materiaal 

 

 
Materiaal van categorie 1 Prijs per dag (1) Waarborg 

Gevraagd 

aantal 

 Stoelen (max. 200) 0,25 euro/stuk 25 euro  

 Tafels (max. 85) 0,50 euro/stuk 50 euro  

 Podiumstukken (max. 20) 5 euro/stuk 100 euro  

 Receptietafels (ronde/hoge) 

(max. 10) 
2,50 euro/stuk 40 euro  

 Nadarhekkens 2,50 euro/hekken 25 euro/hekken  

 Verkeersparcours gratis 100 euro  

 Gemeentebus (2) gratis geen  

  

 
Materiaal van categorie 2 Prijs per dag (1) Waarborg 

Gevraagd 

aantal 

 1 beamer 15 euro geen  

 1 geluidsmeter 15 euro geen  

 Verkeerssignalisatieborden 2,50 euro/plaat 25 euro/plaat  

 EHBO-koffer gratis geen  

 2 speelkoffers gratis geen  

 Tijd Zat-sensibilisatiemateriaal gratis geen  

 Bak van 240 herbruikbare 

bierbekers (max. 13 bakken) 
gratis 75 euro/bak  

 Bak van 480 herbruikbare 

frisdrankbekers (max. 7 bakken) 
gratis 75 euro/bak  

 Spandoek ‘herbruikbare bekers’ 

(max. 4)  
gratis   

 Strandvlag ‘herbruikbare bekers’ 

(max. 2) 
gratis   

 

    (1) Wijkfeesten, Hoeilaartse adviesraden en OCMW Hoeilaart kunnen gratis ontlenen. 
    (2) Kan enkel ontleend worden door erkende Hoeilaartse verenigingen, mits ze zelf een chauffeur met 

het correcte rijbewijs voorzien. 

  De ontleenperiode 

 

  van  tot  

 
 

Ondergetekende heeft kennis genomen van het gemeentelijk reglement voor de uitlening 

van gemeentelijk materiaal en verklaart zich akkoord met de voorwaarden. 

 

 Datum:  dag     maand     jaar  2  0      

 
  

 

 

Handtekening van de 

verantwoordelijke 

contactpersoon, 

  

 


