UITLEENREGLEMENT VOOR VLAGGEN
VAN HET MD 112 BELGIUM
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De vlaggen zullen gratis ter beschikking gesteld worden van de clubs, de zones, de
gewesten of districten maar wel op basis van een waarborg van 250€ die vooraf per
overschrijving op rekening nummer BE55 3100 4011 5044 van het MD112 Belgium moet betaald
worden.
Het schriftelijke verzoek tot uitlening dient het secretariaat van het MD112 Belgium minstens
15 werkdagen vóór het begin van de activiteit waarvoor het materiaal zal gebruikt worden te
bereiken; in dit schriftelijke verzoek zal vermeld zijn: de identiteit van de ontlener, van de
persoon die de vlaggen zal komen ophalen en terugbrengen; de datum van de ophaling, van
de activiteit zelf, van het terugbrengen alsmede de aard van de activiteit waarvoor de vlaggen zullen gebruikt worden. De vlaggen zijn geplooid en in pizzadozen geplaatst, alles moet
op dezelfde wijze teruggebracht worden.
De betaling van de waarborg zal minstens 5 dagen vóór de terbeschikkingstelling van het
materiaal op de rekening van het MD staan.
Het materiaal zal op het secretariaat van het MD112 Belgium opgehaald worden binnen de
normale openingsuren van het nationale secretariaat. Van maandag tot en met donderdag
van 8u30 - 16u30 en vrijdag van 8u30 tot 16u30.
Indien de waarborg nog niet is gestort op het ogenblik van de ophaling zal de ontlening niet
kunnen doorgaan.
Bij de ophaling zal door de ontlener en door een lid van het nationale secretariaat een
inventaris opgesteld worden, die beiden zullen ondertekenen. Eventuele opmerkingen
kunnen vermeld worden in het kadertje hieronder.
Het materiaal zal teruggegeven worden op het nationale secretariaat van het MD112,
Houba-de Strooperlaan 90, 1020 Brussel en dit binnen de 3 werkdagen na de activiteit.
Bij het terugbrengen zal weer een inventaris opgemaakt worden, zoals beschreven in punt 6.
Elk defect of onherstelbare schade aan het materiaal zal verhaald worden op de gestorte
waarborg.

OUT - AFHALING

Naam:
Handtekening:

District / Gewest / Zone / Club:
MD112-Naam:
Handtekening:

Naam:

IN - TERUGGEVEN

Datum:

Handtekening:

District / Gewest / Zone / Club:
MD112-Naam:
Handtekening:

Datum:

