
 
 

 
Uitleendienst 

Gebruiksreglement 
 
 

1. Je kunt materiaal lenen als vereniging, school, gemeenschapscentrum of andere 
organisatie die de VGC erkent of subsidieert. 

2. Vraag materiaal aan via www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/uitleen. Heb je nog 
geen account? Registreer dan eerst je organisatie. Na goedkeuring krijg je een login en 
een paswoord. 

3. Vraag het materiaal vooraf aan: van 6 maanden tot 5 werkdagen voor de datum waarop 
je het materiaal komt halen. 

4. De uitleendienst behandelt je aanvraag binnen 2 werkdagen. Je krijgt een bevestiging. 
Daarin staat welke materialen je voor welke periode kunt lenen. 

5. Hoeveel kost het? De tarieven vind je op Catalogus | Vlaamse Gemeenschapscommissie 
(vgc.be). 

6. Je betaalt als je het materiaal afhaalt. Dat kan via bancontact. Betaal je liever via 
overschrijving? Doe dat dan minimaal 5 werkdagen vooraf en vermeld het nummer van 
de uitlening. 

7. Je mag materiaal maximum 20 dagen lenen. Die periode kun je niet verlengen.  
8. Wil je je aanvraag annuleren? Dat kan tot 1 week voor het begin van de ontlening. 

Annuleer je minder dan 1 week vooraf? Dan betaal je een schadevergoeding. Dat bedrag 
is afhankelijk van het gereserveerde materiaal.  

9. Uitzonderingen op punt 3, 7 en 8 kunnen eventueel na onderling overleg. Dit is niet 
gegarandeerd. 

10. Kan de Uitleendienst door overmacht de gevraagde materialen niet (volledig) uitlenen 
aan jou? Dan krijg je geen schadevergoeding.  

11. Je mag de materialen alleen zelf gebruiken.  
12. Gebruik het materiaal voorzichtig. Verander er niets aan. Breng het materiaal in originele 

toestand terug. Volg alle gebruiksrichtlijnen strikt op.  
13. Breng het geleende materiaal ten laatste op de overeengekomen datum en uur terug.  
14. Je laat een vertegenwoordiger van de VGC gratis toe tot de activiteit waarbij je VGC-

materialen gebruikt. 
15. Maak je promotie voor je activiteit? Vermeld dan op je promotiemateriaal en tijdens de 

activiteit de medewerking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Lees op de website 
hoe je het N-logo gebruikt.  

16. Is er iets kapot? Werkt iets niet? Ontbreekt er materiaal? Laat het weten aan de 
Uitleendienst. De VGC is niet aansprakelijk voor ongevallen of schade als gevolg van 
foutief gebruik of misbruik van de geleende materialen. 

17. Verlies je materiaal? Wordt er iets gestolen? Maak je iets kapot of hou je je niet aan deze 
afspraken? Dan moet je de kosten betalen. 

18. Hou je je niet aan deze afspraken? Dan kun je minimaal 3 maanden geen materiaal meer 
lenen. Pas als alle eventuele schade is betaald, kun je terug lenen. Hoeveel betaal je bij 
schade? Dat hangt af van eventuele tussenkomst van de verzekeringen en 
reparatiekosten. Als we het materiaal niet meer kunnen repareren, betaal je de originele 
waarde van het materiaal.   

 
 


