Ontleningsformulier Praatvaliezen

GEGEVENS*
1. Naam contactpersoon:
2. Adres:

3. Telefoon of GSM:
4. E-mail:
5. Naam van de organisatie:

6. Doel van de ontlening:

(Wanneer de Praatvalies wordt ontleend in het kader van een activiteit waarvoor gelden worden gevraagd, dient een forfait van 20 euro
per keer én per thema te worden betaald aan de Erfgoedcel Waasland, bovenop de waarborg van 50 euro)

7. Periode van ontlening (max 3 weken):
(Opgelet: de dag dat u de Praatvalies ophaalt en terugbrengt maakt ook deel uit van de periode van ontlening)

8. Ontleende thema:

* De Erfgoedcel Waasland vindt de privacy van de ontleners belangrijk. De informatie en persoonsgegevens, die de Erfgoedcel Waasland
bij het ontlenen van de Praatvaliezen verzamelt, zullen enkel in dit kader worden gebruikt. Vragen, opmerkingen of klachten kunnen
gemaild worden naar erfgoedcel@interwaas.be. Voor meer info verwijzen we u door naar onze privacyverklaring die u kan terugvinden
op onze website: https://www.interwaas.be/privacy.

ONTLENING
Ondergetekende ontlener de heer / mevrouw ……………………………………………………………………
verklaart hierbij de Praatvaliezen in goede staat in bruikleen te hebben ontvangen voor de periode van
……………………… t.e.m. …………………………………….. .
De ontlener verklaart ook het reglement voor ontlening van de Praatvaliezen op de website te hebben
nagelezen en akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

De ontlener verklaart de Praatvalies terug te brengen binnen de afgesproken termijn. Verlenging van de
termijn is enkel mogelijk mits aanvraag bij en goedkeuring door de Erfgoedcel Waasland, en dit twee
werkdagen vóór de voorziene einddatum van de ontlening.

De ontlener verklaart de Praatvalies correct en zorgvuldig te zullen behandelen, alsof het eigen bezit was. De
ontlener zal voor het gebruik de handleiding doorlezen zodat hij de praatvalies op een correcte manier
gebruikt.

De ontlener zal bij beschadiging, verlies of diefstal van het materiaal onmiddellijk contact op te nemen met de
Erfgoedcel Waasland via erfgoedcel@interwaas.be of 03 500 47 55.
De Erfgoedcel Waasland ontvangt een waarborg van 50 euro bij ontlening. Deze wordt terugbetaald indien de
Praatvalies en de inhoud ervan binnen de afgesproken termijn en in perfecte staat worden teruggebracht. Bij
verlies of schade dient deze waarborg als forfaitaire bijdrage in de kosten.

Opmerkingen:
Datum van afhaling:
Gelezen en goedgekeurd,

Gelezen en goedgekeurd,

Handtekening ontlener

Handtekening Erfgoedcel Waasland

HET TERUGBRENGEN
Ondergetekende ontlener ...............................................................................verklaart hierbij de Praatvaliezen
in goede staat en binnen de termijn te hebben teruggebracht en de waarborg van 50 euro terug te hebben
ontvangen.

Opmerkingen:

Datum van terugbrengen:

Gelezen en goedgekeurd,

Gelezen en goedgekeurd,

Handtekening ontlener

Handtekening Erfgoedcel Waasland

Dit document wordt in tweevoud opgemaakt é(én exemplaar voor de ontlener, één exemplaar voor de
Erfgoedcel Waasland).

