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BIJLAGE I REGLEMENT UITLEENDIENST: LIJST MATERIALEN 
 

A. MATERIAAL DAT WORDT GELEVERD EN OPGEHAALD DOOR DE UITLEENDIENST  
 

beschrijving 
materiaal 

aantal 
eenheden 

voorwaarden basistarief 
per eenheid   

vervoer 

nadars 2,2m per 
pakket van 100 

3 

enkel te ontlenen in het kader van veiligheid. De nadars met het sluitsysteem naar dezelfde kant te 
plaatsen volgens kleur. De wagens kunnen enkel worden aangepikt met een lage trekhaak en traag 
vervoer. In de winter de handrem niet opzetten maar eventueel een steen of spie te plaatsen. De 
nadars na gebruikt ontdoen van alle vreemde voorwerpen zoals stripjes of affiches.  

€ 10 inbegrepen 

nadars 2,2m per 
pakket van 50 

2 zie voorwaarden pakketten van 100  € 5 inbegrepen 

heras hekwerk 3,3m 
op 2,0m per container 
van 30, d.w.z. 100m 
hekwerk 

1 

enkel te ontlenen in het kader van veiligheid. Heras na gebruik ontdoen van alle vreemde voorwerpen 
zoals stripjes of affiches. Heras opnieuw te verdelen links en rechts op de container. De beveiliging 
zeker borgen met rekkers. Vergeet niet de stokken in de daarvoor bestemde plaats te plaatsen. 
Verzamel de klemmen in de emmer (sleutel!) en stapel de blokken goed in het daarvoor bestemd vak.  

€ 15 inbegrepen 

kar met 
veiligheidspakket  

1 
O.a. brandblusapparaat, noodverlichting,… Enkel te gebruiken voor tentfuiven of jeugdkampen. Elk 
gebruik van brandblusapparaat, zelfs gedeeltelijk, dient onmiddellijk gemeld. 

€ 5 inbegrepen 

toiletwagen 2 

Huur van één toiletwagen per evenement/activiteit. De sleutel steeds afhalen en terugbrengen bij de 
technische dienst. De trappen steeds terug te plaatsen in de daarvoor voorziene vakken. Binnenin 
alles reinigen, en de toiletwagen langs buiten ontdoen van alle vreemde voorwerpen zoals affiches. 
Bij koud weer steeds de verwarming laten opstaan. Het is gedurende het evenement verplicht een 
toiletdame / heer als toezichthouder bij de toiletwagen te voorzien.  

€ 50 inbegrepen 

tafels (120 x 80 cm) 
per pakket van 10 

12 
De tafels na gebruik reinigen en per 10 stuks op de kar leggen. Welke tafels op welke kar: volg de 
aanduidingen op de kar. Tafels met metalen randen apart sorteren. Bij het dichtklappen van de poten 
letten op de volgorde (gemerkt met 1 en 2). Leg kapotte tafels bovenaan en merk deze.  

€ 20 inbegrepen 

receptietafels per 
pakket van 10 

1 
Wees voorzichtig met de randen, deze zijn zeer kwetsbaar. De tafels na gebruik reinigen en per 10 
stuks op de kar leggen. Leg kapotte tafels bovenaan en merk deze. 

€ 20 inbegrepen 

stoelen per pakket van 
50 

12 
De klapstoelen na gebruik per 50 stuks allemaal in dezelfde richting terug op de kar leggen. Leg 
kapotte stoelen of stoelen waarvan de toppen zijn verdwenen bovenaan en merk deze. 

€ 15 inbegrepen 

podiumelementen (200 
x 100cm) per pakket 
van 6 

8 

Bij het openen van de podiumelementen de  kracht op de poten links en rechts verdelen. De 
blokkeringpennen goed vergrendelen in de zijstukken. De handvaten platleggen bij het dichtklappen. 
Klemmen voor onderaan tegen elkaar te bevestigen in apart bakje. De podiumelementen na gebruik 
reinigen en per 6 stuks op de kar leggen. Leg kapotte podiumelementen bovenaan en merk deze. 

€ 20 inbegrepen 

dansvloerelementen 
(300 x 75cm) per 
pakket van 15 

6 

Enkel te gebruiken op een vlakke bodem: indien bodem niet vlak: opvullen. Niet te gebruiken voor 
grote tentevents waarbij ook andere dansvloerelementen worden geleverd door de tentverhuurder. 
De afstand links en rechts gelijk verdelen. De uitstekende dwarslatten allemaal aan dezelfde kant. 
Niet boren, vijzen of zagen in de dansvloer. De elementen na gebruik reinigen (indien bevuild door 
slijk: afspuiten) en per 15 stuks op de kar leggen. Leg kapotte elementen bovenaan en merk deze. 

€ 20 inbegrepen 

vlaggenmast 20 
Voorzichtig met de koppen, deze zijn zeer breekbaar. Opletten voor mogelijke diefstal wanneer de 
vlaggenmasten ’s nachts blijven staan.  

€ 1 inbegrepen 

transporteercontainer 2 De vermelde retributie is enkel de huurprijs van de container. De afvalverwerkingskost per gewicht € 20 inbegrepen 
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restafval 1100 liter  wordt door Igean rechtstreeks aan de ontlener gefactureerd. Elke container heeft een sleutel. Doe de 
container op slot om misbruik te voorkomen. Let op: zet geen afval naast de container. Dit wordt niet 
meegenomen. 

transporteercontainer 
restafval  240 liter   

2 

De vermelde retributie is enkel de huurprijs van de container. De afvalverwerkingskost per gewicht 
wordt door Igean rechtstreeks aan de ontlener gefactureerd. Elke container heeft een sleutel. Doe de 
container op slot om misbruik te voorkomen. Let op: zet geen afval naast de container. Dit wordt niet 
meegenomen.  

€ 5 inbegrepen 

transporteercontainer 
PMD + 1100 liter 

2 
De vermelde retributie is enkel de huurprijs van de container. PMD+ moet in goedgekeurde PMD+ 
zakken in de transporteercontainer PMD+ worden gestoken. Losse PMD+ is NIET toegelaten. . Elke 
container heeft een sleutel. Doe de container op slot om misbruik te voorkomen. 

€ 20 inbegrepen 

transporteercontainer 
PMD+ 770 liter 

2 
De vermelde retributie is enkel de huurprijs van de container. PMD+ moet in goedgekeurde PMD+ 
zakken in de transporteercontainer PMD+ worden gestoken. Losse PMD+ is NIET toegelaten. . Elke 
container heeft een sleutel. Doe de container op slot om misbruik te voorkomen. 

€ 15 inbegrepen 

sorteerbak restafval 
120 liter 

35 
De vermelde retributie is enkel de huurprijs voor de sorteerbak. sorteerbak voor restafval. De 
afvalbakken na gebruik leegmaken (in de container restafval) en proper maken.  

€ 0,50  inbegrepen 

sorteerbak PMD+ 120 
liter 

10 

De vermelde retributie is enkel de huurprijs voor de sorteerbak. sorteerbak voor PMD+, enkel te 
gebruiken met PMD+ zakken van 120 liter. Deze kunnen bijkomend aangekocht worden (zie lijst C. 
niet van retributie vrij te stellen artikelen). PMD+ mag nooit los in de transporteercontainer worden 
gegooid, enkel in goedgekeurde PMD+ zakken 

€ 0,50 inbegrepen 

sorteerbak 
herbruikbare bekers  

10 
De vermelde retributie is enkel de huurprijs voor de sorteerbak. De bak kan worden gebruikt om 
herbruikbare bekers te verzamelen op het evenement 

€ 0,50 inbegrepen 

sorteermobiel 1 
De sorteermobiel na gebruik leegmaken en proper maken. GFT en restafval in de juiste recipiënt 
aanbieden via de huis-aan-huisophaling. Voor de andere materialen is een kringlooppasje te 
verkrijgen via de gemeentelijke milieudienst. 

gratis inbegrepen 

EZ-up tentjes (300 x 
300 cm) met zijstukken 

3 

Het opzetten van de tentjes dient met vier personen te gebeuren. De tent eerst openplooien en 
blokkeren, daarna de hoogte regelen. Bij het inpakken eerst de poten laten zakken, dan de tent bijeen 
vouwen. De tent dient droog te worden ingepakt. De tentjes mogen niet worden gebruikt om onder te 
barbecueën of als rooktent.  

€ 12,50 inbegrepen 

muziekinstallatie 
gemeente (in flightbox 
+ 2 boxen indoor) 

1 Opmerkingen over geluidskwaliteit graag doorgeven.   € 17,50 inbegrepen 

sierplanten per stuk 20 Sierplanten voor plechtigheden gratis inbegrepen 

elektriciteitskast 
(paddenstoel) en 
verlengkabel 

3 
 
Huur van één stuk per evenement en per week (voor langlopende evenementen …)  
 

gratis inbegrepen 

wasunit herbruikbare 
bekers 

1 

Enkel toegelaten voor afwassen van glazen en herbruikbare bekers, op evenementen met minimum 
500 bezoekers. Aansluiting elektriciteit, water en afvoer nodig. Rekening houden met een opstarttijd 
van 30 à 45 minuten. Kleine bidons zeep worden meegegeven en zijn inbegrepen in de huurprijs. 
Korte handleiding wordt mee bezorgd, gelieve deze nauwkeurig te volgen.  

€ 40 inbegrepen 
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B. MATERIAAL DAT KAN WORDEN AFGEHAALD EN TERUGGEBRACHT BIJ DE UITLEENDIENST,  
KAN MOGELIJK -MITS AFSPRAAK- GELEVERD WORDEN INDIEN BIJBESTELD BIJ GROOT TE LEVEREN MATERIAAL 

 

beschrijving 
materiaal 

aantal 
eenheden 

voorwaarden basistarief 
per eenheid   

vervoer? 

vlaggen meerdere 
Vlaggen van Zoersel (5), België (5), Vlaanderen (5), Europa (5), Provincie Antwerpen (5), Frankrijk (2) 
Duitsland (3), Portugal (2), Zwitserland (2), Roemenië (4), Nederland (2), Hongarije (1), Estland (2), 
Italië (1), Spanje (4), Turkije (2), Laubach (2) 

gratis af te halen 

sportkoffers 
(verschillende soorten) 

13 
De koffers na gebruik opnieuw inladen zoals gekregen. Ontbrekende of kapotte stukken melden aan 
de uitleendienst. 

gratis af te halen 

 
 

C. NIET VAN RETRIBUTIE VRIJ TE STELLEN ARTIKELEN, MET VAST TARIEF VOOR ALLE GEBRUIKERSGROEPEN 
 

beschrijving 
materiaal 

aantal 
eenheden 

voorwaarden vast tarief 
per eenheid   

vervoer? 

standaardbekers ECO 
30 per pakket van 500 

onbeperkt 
doos van 500 standaardbekers. Bruikbare capaciteit: 25 cl | Tot aan de rand gevuld: 33 cl 
 

€ 42,35 inbegrepen 

bekers ECO 40 per 
pakket van 400 

onbeperkt 
doos van 400 bekers. Bruikbare capaciteit: 33 cl | Tot aan de rand gevuld: 35 cl 
. 
 

€ 40 
NIET 

inbegrepen, 
transportkost 

bekers ECO 50 per 
pakket van 200 

onbeperkt 
doos van 200 bekers van 50 cl. Bruikbare capaciteit: 45 cl | Tot aan de rand gevuld: 50 cl 
 

€ 20 
NIET 

inbegrepen, 
transportkost 

wijnbekers ECOvin18 
per pakket van 50 

onbeperkt 
doos van 50 wijnbekers van 18 cl. Bruikbare capaciteit: 15 cl 
 

€ 11,50 
NIET 

inbegrepen, 
transportkost 

Champagnebekers 
ECOchamp per pakket 
van 50 

onbeperkt 
doos van 50 champagnebekers Bruikbare capaciteit: 12,5 cl  
 

€ 11,50 
NIET 

inbegrepen, 
transportkost 

transportkost bekers 
per pallet 

n.v.t. 

m.u.v. van de standaardbekers ECO30 wordt transportkost aangerekend voor alle andere bekers. 
Elke transportkost die door Ecocup aan gemeente Zoersel wordt gefactureerd wordt doorgerekend 
aan de ontlener. Betwisting is niet mogelijk.  
Transportkost hangt af van type doos en beker. Op 1 pallet kunnen bijvoorbeeld 10.000 ECO30 
bekers, maar slechts 4.000 ECOvin.  

€ 115 

Niet voor 
standaard 

bekers 
ECO30, wel 
alle andere 

verlies of beschadigde 
beker 

n.v.t. 
Elke beschadigde of verloren beker die door Ecocup aan gemeente Zoersel wordt gefactureerd wordt 
doorgerekend aan de ontlener. Betwisting is niet mogelijk.  

€ 0,85 n.v.t.  

verloren of 
beschadigde bekerbox  

n.v.t. 
Enkel van toepassing indien de bekers werden geleverd in plastic boxen. Elke beschadigde of 
verloren plastic box die door Ecocup aan gemeente Zoersel wordt gefactureerd wordt doorgerekend 
aan de ontlener. Betwisting is niet mogelijk. 

€24,20 n.v.t. 

PMD+ zak 120 liter per 
10 stuks 

n.v.t. 
aan te kopen per 10 stuks. Aangekochte zakken worden aangerekend, en worden niet 
teruggenomen. Prijs per 10 stuks 

€ 2,5 n.v.t. 
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