
 

 

 

 

Reglement voor het ontlenen van de Praatvaliezen 

 

ARTIKEL 1 

De Erfgoedcel Waasland leent de Praatvaliezen rond de thema’s ‘Mijn huis en school’ en ‘Mijn omgeving’ uit 

aan eender wie in gesprek wil gaan over vroeger en dit wil doen aan de hand van de erfgoedobjecten, foto’s 

en methodieken die in de koffers zitten. De Praatvaliezen wordt niet uitgeleend voor activiteiten met een 

commercieel doel of voor projecten die geen verband houden met erfgoed.  

 

Wie de Praatvaliezen benut in het kader van betalende activiteiten of bezoeken aan hun organisatie, 

betaalt hiervoor aan de Erfgoedcel Waasland per praatvalies en per betalende sessie het forfait van 20 

euro. 

ARTIKEL 2 

Het ontlenen van de Praatvaliezen moet vooraf en schriftelijk aangevraagd worden. Dit kan per brief of via 

mail bij de Erfgoedcel Waasland:  

 

Erfgoedcel Waasland 

Lamstraat 113 

9100 Sint-Niklaas 

E: erfgoedcel@interwaas.be  

 

Bij de aanvraag tot ontlening geeft de ontlener volgende gegevens door: 

 

− Naam van de erfgoedorganisatie (indien van toepassing); 

− Voornaam en naam contactpersoon; 

− Adres contactpersoon; 

− Telefoonnummer contactpersoon; 
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− E-mail contactpersoon; 

− Voor welk doel hij of zij de praatvalies wenst te gebruiken; 

− De gewenste thema’s: ‘Mijn huis en school’ of/en ‘Mijn omgeving’ 

− De periode van ontlening. Opgelet: de dag dat u de Praatvalies ophaalt en terugbrengt maakt ook deel uit 

van de periode van ontlening. Een Praatvalies max. 3 weken aan één organisatie uitgeleend; 

− Per ontlener kan meer dan één thema tegelijk worden ontleend als de beschikbaarheid dat toelaat. 

 

Wanneer de ontlening goedgekeurd wordt door de Erfgoedcel Waasland, ontvangt de ontlener hiervan een 

bevestiging. De Praatvalies kan na het ontvangen van deze goedkeuring en op de eerste dag van de 

ontleningsperiode worden afgehaald na afspraak en tijdens de kantooruren in de burelen van de Erfgoedcel 

Waasland (Interwaas, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas). 

ARTIKEL 3 

De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening. Het algemeen principe is dus: wie eerst komt, 

eerst maalt. Bij de toekenning van de Praatvaliezen wordt echter geprobeerd zoveel mogelijk ontleners te 

bedienen. Eventueel kan de ontleningstermijn van de Praatvaliezen worden beperkt afhankelijk van de andere 

aanvragen die lopen. De aanvragen dienen daarom ten laatste 14 dagen voor de datum van afhaling te 

worden ingediend. Wanneer de aanvraag ons later bereikt, kan het  specifieke thema, dat eventueel wordt 

verlengd door de aanvrager, niet meer ter beschikking zijn. De aanvrager kan dan indien gewenst een andere 

Praatvalies rond een op dat moment nog beschikbare thema uitlenen. 

ARTIKEL 4 

De Praatvaliezen kunnen enkel worden afgehaald na bevestiging van de Erfgoedcel Waasland en mits het 

betalen van een waarborg van 50 euro bij ontlening door de ontlener. De waarborg wordt terugbetaald aan de 

ontlener indien de Praatvaliezen binnen de afgesproken termijn en in perfecte staat worden teruggebracht bij 

de Erfgoedcel Waasland. Bij verlies of schade dient de 50 euro waarborg als forfaitaire bijdrage in de kosten.  

ARTIKEL 5 

De ontlener verklaart de Praatvaliezen en de inhoud correct en zorgvuldig te zullen behandelen, alsof het 

eigen bezit was. De ontlener zal voor het gebruik de handleiding doorlezen zodat hij de Praatvaliezen op een 

correcte manier gebruikt. De ontlener zal het uitgeleende materiaal niet aan derden overdragen, uitlenen of ter 

beschikking stellen. De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal.  

 

 

 



 

Bij beschadiging, verlies of diefstal van het materiaal zal de ontlener de volgende regels in acht nemen: 

 

− Onmiddellijk contact opnemen met de Erfgoedcel Waasland via erfgoedcel@interwaas.be of 03 500 47 

55. 

− In geval van diefstal onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo snel mogelijk een kopie van het proces-

verbaal bezorgen aan de Erfgoedcel Waasland 

− In geval van schade zich ervan onthouden zelf de nodige herstellingen uit te voeren. 

ARTIKEL 6 

De ontlener verklaart de Praatvaliezen terug te brengen binnen de afgesproken termijn. Verlenging van de 

termijn is mogelijk mits schriftelijke aanvraag bij en goedkeuring door de Erfgoedcel Waasland, en dit twee 

werkdagen vóór de voorziene einddatum van de ontlening.  
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