Reglement - uitleendienst Erfgoedcel Meetjesland

Artikel 1
Erfgoedcel Meetjesland/COMEET leent gratis materiaal uit aan alle organisaties en
privépersonen die het erfgoed van het Meetjesland (Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem,
Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Zelzate,
Zomergem en Wachtebeke) willen documenteren, onderzoeken of ontsluiten. Het materiaal
wordt niet uitgeleend voor activiteiten met een commercieel doel of voor projecten die
geen verband houden met erfgoed van het Meetjesland.
Erfgoedcel Meetjesland ontleent:
Materiaal:
- Scanner Epson Perfection V750 (A4)
- Scanner Microtek ScanMaker 9800 XL Plus (A3)
- Touchscreen Adora24 2M- MSi
- Filmcamera Panasonic HC-V750 met bijpassende micro Sennheiser MKE 400
- IRIS BookScan 5
Educatieve pakketten en materialen:
- Tobias en de meetjesrace (educatief spel over het erfgoed van het Meetjesland)
- Speuren naar sporen (educatief spel over archeologie in het Meetjesland en de
Leiestreek)
- Boer zoekt ERFgoedkoffer (reminiscentie koffer)
- Mobiele infotentoonstelling Meetjesland Reuzenland
Artikel 2
Het ontlenen van de toestellen moet vooraf aangevraagd worden. De toestellen kunnen
telefonisch of via e-mail gereserveerd worden bij:
Erfgoedcel Meetjesland
Pastoor De Nevestraat 8
9900 Eeklo
T/F 09 373 75 96
erfgoedcel@comeet.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
- E-mailadres contactpersoon
- Wat men wil ontlenen
- Waarvoor het materiaal zal gebruikt worden
- De periode van ontlening (met de dag dat u het toestel ophaalt en terugbrengt)
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Wanneer de ontlening goedgekeurd wordt door Erfgoedcel Meetjesland, ontvangt de
ontlener hiervan per e-mail of telefonisch een bevestiging.
De toestellen kunnen na het ontvangen van deze goedkeuring en op de eerste dag van de
ontleningsperiode worden afgehaald na afspraak en tijdens de kantooruren en bij
Erfgoedcel Meetjesland (Pastoor De Nevestraat 8, 9900 Eeklo), tenzij anders vermeld.
Artikel 3
De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening. Het algemeen principe is dus
wie eerst komt, eerst maalt. Bij de toekenning van het materiaal zal echter geprobeerd
worden zoveel mogelijk ontleners te bedienen. Het aantal toestellen per aanvraag kan dus
worden beperkt afhankelijk van de andere aanvragen die lopen.
Artikel 4
Het opnamemateriaal kan enkel worden afgehaald mits het ondertekenen van een
bruikleenovereenkomst, bij het afhalen van het materiaal.
Artikel 5
De ontlener verklaart het toestel en de accessoires correct en zorgvuldig te zullen
behandelen, alsof het eigen bezit was.
De ontlener zal voor het gebruik de handleiding doorlezen zodat hij het toestel 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 op nemen met Erfgoedcel Meetjesland via
erfgoedcel@comeet.be of 09 373 75 96
- in geval van diefstal onmiddellijk aangifte doen bij de politie en zo snel mogelijk een
kopie van het proces-verbaal bezorgen aan Erfgoedcel Meetjesland
- in geval van schade zich ervan onthouden zelf de nodige herstellingen uit te voeren.
De ontlener dient de waarde van het toestel / de toestellen te vergoeden bij verlies, diefstal
of beschadiging.

Artikel 6
De ontlener verklaart het toestel terug te brengen binnen de afgesproken termijn. Verlenging
van de termijn is mogelijk mits aanvraag bij en goedkeuring door Erfgoedcel Meetjesland en
dit minstens twee werkdagen vóór de voorziene einddatum van de ontlening.
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