BESTELPROCEDURE UITLEENDIENST DOOR OPNIEUW & CO
voor erkende verenigingen, buurtcomités en niet-stedelijke scholen

Aanvang:
1 januari 2017
Adres en telefoon:
Opnieuw & Co, Vredebaan 76 te 2640 Mortsel – tel. 03/488 38 83
Contactpersoon Opnieuw & Co:
Dhr. Maarten Bellens (e-mail: maarten.bellens@opnieuwenco.be - gsm: 0472/87 30 50)
Openingsuren balie:
- van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 18u (algemeen)
- voor het plaatsen van een reservatie (op afspraak bij Maarten Bellens)
Bereikbaarheid zaterdag:
dienst logistiek, enkel telefonisch van 9u30 tot 18u
Wanneer bestellen:
vanaf 15 januari van elk kalenderjaar en minimum 1 maand voorafgaand aan je geplande
evenement
Hoe materiaal aanvragen ?
Het bestelformulier van Opnieuw & Co kan je op volgende manieren bekomen:
- via de link op website www.opnieuwenco.be/verhuur-en uitleen
- per e-mail via feestmateriaal.stadmortsel@opnieuwenco.be
- ter plaatse aan de balie van Opnieuw & Co tijdens de openingsuren.
Je bezorgt je aanvraag volledig ingevuld aan Opnieuw & Co:
- per e-mail via feestmateriaal.stadmortsel@opnieuwenco.be
- ter plaatse aan de balie van Opnieuw & Co (op afspraak bij Maarten Bellens, met uitzondering
van de eerste werkweek volgend op 15 januari, dan wordt permanentie aan de balie voorzien).
De beschikbaarheid van het gevraagde materiaal wordt nagekeken en je aanvraag eventueel
aangepast naar het nog beschikbare materiaal (het principe ‘op = op’ blijft gehanteerd).
Jouw bestelling:
Opnieuw & Co bevestigt steeds jouw bestelling aan de hand van het bestelformulier - hetzij per email, hetzij aan de balie – pas dan is je bestelling definitief.
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Leveren en ophalen materiaal:
Het transport gebeurt door Opnieuw & Co op afspraak. Zowel bij het leveren als bij het ophalen
van de materialen dient een contactpersoon aanwezig te zijn. Hiervoor dient de aanwezige
contactpersoon bij bestelling van de materialen vermeld te worden op het bestelformulier (met
naam en bereikbaar telefoonnummer op het moment van levering en ophaling).
Ontvangst goederen:
Zowel bij het leveren als bij het ophalen van de materialen dient de contactpersoon te tekenen
(datum, naam en handtekening) voor ontvangst en teruggave van de goederen.
Waarborg:
Per verhuring zal een waarborg van 100 euro worden aangerekend. Het opgehaalde materiaal
wordt binnen 2 werkdagen nagekeken op schade/ontbrekende materialen/teruggave in
onbehoorlijke toestand. De waarborg wordt binnen 7 werkdagen na het nazicht van het materiaal
terugbetaald. Bij nalatigheid wordt de boete onmiddellijk verrekend met de waarborg. Indien de
boete de waarborg overschrijdt zal een bijkomend factuur worden opgemaakt .
Prijzen:
De prijzen per stuk gehuurd materiaal blijven identiek aan de geleverde prijs van het materiaal
door de stad Mortsel in 2016.
Betaling reservatie:
De betaling van gehuurde materialen, de waarborg en eventuele extra’s moeten uiterlijk 14
kalenderdagen voorafgaand aan de levering overgemaakt zijn aan Opnieuw & Co door
overschrijving volgens de gegevens op de ontvangen factuur of door directe betaling met
bankcontact aan de balie van Opnieuw & Co.
Extra’s:
Levering op zaterdag (25 euro/uur) of op een etage (30 euro/uur), plaatsing van de materialen
en opzetten van tenten (30 euro/uur) kunnen door Opnieuw & Co verzorgd worden tegen een
meerprijs ten laste van de huurder. Hiervoor dient steeds vooraf een offerte te worden gevraagd
bij Opnieuw & Co.
Boetes:
Boetes worden verrekend bij de teruggave van de waarborg of bijkomend gefactureerd indien
onvoldoende borgstelling. Beschadigd en bevuild materiaal wordt hersteld en gepoetst tegen een
tarief van 30 euro/uur, bij verlies of onherstelbare schade zal de nieuwprijs van het materiaal
worden aangerekend, deze kosten zijn steeds ten laste van de huurder.
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