
      Reglement uitlenen materiaal Wielerbond Vlaanderen 
Afdeling Vlaams-Brabant, Provinciale Commissie Recreatieve Sporten. 
 

Artikel 1 
 
Dit reglement regelt het gebruik en de ontlening van de materialen aangeboden door PCRS 
(Provinciale Commissie Recreatieve Sporten) Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant. 
Het aangeboden materiaal wordt kenbaar gemaakt, via een catalogus van het uitleenmateriaal, aan 
de aangesloten clubs bij Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant en via onze website. 
De PCRS van Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant zal jaarlijks de lijst van materialen 
aanpassen, dit zal gebeuren op de eerste vergadering van het nieuwe kalenderjaar. 
De materialen worden ter beschikking gesteld met de bedoeling om de aangesloten clubs bij de 
Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant te ondersteunen bij hun activiteiten. 
 
Artikel 2 
De aanvragen voor het ontlenen van het materiaal moeten gericht worden aan de PCRS van 
Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant via Email secretaris: jomoens@gmail.com. 
De aanvraag moet ten laatste op 14 dagen voor de datum evenement ingediend worden. De PCRS 
van Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant wijst het materiaal toe volgens  
de beschikbaarheid en dit aan de eerste aanvrager (datum Email aanvraag). 
 
Artikel 3 
Het ontlenen van het materiaal is gratis voor alle Clubs aangesloten bij Wielerbond Vlaanderen 
afdeling Vlaams-Brabant PCRS. In het kader van ‘sportpromotionele activiteiten’  
kunnen andere organisaties beroep doen op deze gratis uitleendienst mits goedkeuring door de 
Provinciale Commissie Recreatieve Sporten van Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant. 
 
Artikel 4 
De Wielerbond Vlaanderen noch de afdeling  Vlaams-Brabant PCRS staan in voor het ter plaatse 
brengen van de materialen. 
Afhaling: 
De clubs maken hiervoor een afspraak met de secretaris Johan Moens (GSM: 0473/93.00.73 of 
Email: jomoens@gmail.com) om het ophalen en het terugbrengen te regelen. 
Op de afgesproken datum en uur worden de materialen afgehaald in ons secretariaat: Provinciebaan 
4A te 3110 Rotselaar. Een uitzondering hierop kan worden gemaakt door andere leden  
van de commissie die het materiaal zelf meenemen naar de activiteit van de inrichtende club. 
De PCRS van Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant kan nooit aansprakelijk gesteld 
worden voor het verkeerd gebruik van de aangeboden materialen, behalve bij eigen organisatie. 
 
Artikel 5 
De ontlener van de club tekent af bij het ophalen en het terugbrengen van het materiaal. De 
beschadiging of het verlies moet tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven, 
in het andere geval wordt een vergoeding gevraagd om de voorraad in stand te houden.  
 
Artikel 6 
Door gebruik te maken van de dienstverlening verklaart de gebruiker zich akkoord met de bepalingen 
van dit reglement, goedgekeurd door de commissie op 27/11/2012.  
Alle betwistingen op dit reglement en onvoorziene gevallen worden behandeld door de Provinciale 
Commissie Recreatieve Sporten van Wielerbond Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant. 


