
Provinciale Uitleendienst Malle - Tarieven 2020 
 

Vergoeding 
 

- Voor de meeste toestellen betaal je een vergoeding. De prijzen van elk toestel apart vind 

je in de online catalogus. 

- Je betaalt deze vergoeding per periode van een week, de afhaaldag niet inbegrepen. Op het 

reservatieformulier dat je ontvangt na bestelling, vind je het bedrag onder voorbehoud 

terug. 

- Je kunt enkel betalen via overschrijving, de factuur wordt digitaal doorgestuurd na controle 

van alle ontleende materialen. 

 

Waarde goederen - Weekvergoeding 

<250 EUR 1 EUR 

<500  3 EUR 

<1.000  4 EUR 

<1.500 EUR 5 EUR 

<3.000 EUR 10 EUR 

SETPRIJS 1 15 EUR 

SETPRIJS 2 20 EUR 

SETPRIJS 3 50 EUR 

PA-CAT1 80 EUR (beperkte PA-set) 

PA-CAT2 100 EUR (oude PA) 

PA-CAT3 150 EUR (nieuwe PA) 

 

1l rookvloeistof 6 EUR 

Wasbeurt theaterdoek 3 EUR 

 

Administratieve toeslag 25 EUR 

Werkuur techniek 50 EUR 

Werkuur logistiek 30 EUR 

Materialen herstelling Effectieve kost 

Materialen bij verlies Effectieve kost 

Boete 
 

Als je je ontlening, of een deel ervan, te laat inlevert betaal je een boete. 
 

- Ingeval het goederen betreft waarvoor een ontleenvergoeding is verschuldigd: 
 

- Ontleenvergoeding + huurbedrag voor de ontbrekende goederen vermenigvuldigd 

met het aantal werkdagen na de geplande terugbrengdatum (met een minimum van 

 25 EUR). 

 

- Na 5 werkdagen worden de goederen als definitief verloren beschouwd en wordt de 

ontleenvergoeding + de nieuwwaarde van de goederen aangerekend (met een 

minimum van 125 EUR). 
 

- Ingeval het goederen betreft waarvoor geen ontleenvergoeding is verschuldigd: 
 

- Je betaalt geen toeslag als deze maximaal 5 werkdagen te laat worden 

teruggebracht. 

 



Na 5 werkdagen worden de goederen als definitief verloren beschouwd en wordt de 

ontleenvergoeding + de nieuwwaarde van de goederen + een administratieve 

toeslag van 25 EUR aangerekend. 

 

Schade en verlies 
 

De klant is aansprakelijk bij schade of verlies van goederen. Voor verdere toelichting kan u het 

reglement van de uitleendienst raadplegen op onze website. 


