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REGLEMENT:  

GEBRUIK GELUIDSMETER 10 EAZY RT 
VAN HET GEMEENTEBESTUUR 

LONDERZEEL  

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23 april 2013. 

 

 
Artikel 1: Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op de geluidsmeter 10 Eazy RT die eigendom is van 

het gemeentebestuur van Londerzeel. 

De geluidsmeter zal enkel en alleen maar uitgeleend worden voor evenementen die 

plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Londerzeel. 

 
Artikel 2: Het ontleende materiaal: de geluidsbegrenzer 10 Eazy RT en 

toebehoren 

De handleiding (gebruik, installatie, aansluiting en bediening) en de technische 

fiche van de geluidsmeter 10 Eazy RT maken bijlage 1 uit van dit reglement. 

 
Artikel 3: De ontleentermijn 

1. Uitleentermijn 

De geluidsmeter wordt ontleend per evenement. Ontleningen voor langere 

duur kunnen toegestaan worden indien ze gemotiveerd zijn. 

De geluidsmeter kan ten vroegste 3 dagen voorafgaand het evenement 

afgehaald worden en moet ten laatste 2 dagen daaropvolgend worden 

teruggebracht. 

Wanneer er meerdere ontleningen zijn per weekend, worden ad hoc afspraken 

gemaakt. 

2. Overschrijding van de uitleentermijn 

Bij het niet tijdig terugbrengen van de geluidsmeter zal een boete van 5 euro 

(vijf euro) per dag worden betaald.  

 
Artikel 4: De uitleenmodaliteiten 

1. Formulier 

Het aanvragen van de geluidsmeter moet schriftelijk gebeuren op een daarvoor 

bestemd formulier (zie bijlage 2). 

 
2. Aanvraagtermijn 

De aanvraag gebeurt ten laatste 10 dagen voor het afhalen van de 

geluidsmeter. 

Bij meerdere ontleningen voor eenzelfde periode wordt eerst prioriteit gegeven 

aan verenigingen die actief zijn op het grondgebied van de gemeente en 

vervolgens aan de datum van indiening. 

 

3. Afhalen en terugbrengen 

De geluidsmeter moet afgehaald (ten vroegste 3 dagen voorafgaand het 

evenement) en teruggebracht worden (ten laatste 2 dagen daaropvolgend) op 

werkdagen bij de milieudienst tussen 09.00 uur en 16.00 uur, op maandagavond tussen 

16.00 uur en 19.00 uur. Op vrijdag kan de geluidsmeter afgehaald 

/teruggebracht worden tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Wanneer er meerdere 

ontleningen zijn per weekend, worden ad hoc afspraken gemaakt. 

 

4. Huurprijs  

De huurprijs wordt bepaald op 25 euro (vijfentwintig euro) per evenement. 
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De huurprijs moet vóór de afhaling van de ontlening gestort worden 

op het rekeningnummer van de gemeente Londerzeel   
BE77 0910 0016 6242 – BIC : GKCCBEBB  met vermelding: “geluidsmeter voor -naam van 

evenement- + naam ontlener”. 

Een kopie van overschrijving (bankbewijs) moet worden overhandigd bij afhaling 

van de geluidsmeter. Kan er geen betalingsbewijs worden voorgelegd, dan zal 

de geluidsbegrenzer IN GEEN ENKEL GEVAL worden ontleend. 

 
Artikel 5: Aansprakelijkheid en verplichtingen van de ontlener 

1. Beschadiging 

Herstelbare schade zal op kosten van de ontlener hersteld worden. 

Onherstelbare schade, verlies of diefstal zullen op kosten van de ontlener 

vervangen worden. De ontlener mag in geen geval overgaan tot het zelf herstellen 

of laten herstellen van de eventuele schade. 

 

2. Vaststelling van de schade 

Bij het ontlenen en terugbrengen van de geluidsmeter controleert een 

personeelslid van de milieudienst samen met de ontlener de geluidsmeter en 

zijn toebehoren (zie artikel 2). 

 

3. Verantwoordelijkheid 

Op het formulier wordt de naam, adres en handtekening van de ontlener 

genoteerd. Deze laatste stelt zich persoonlijk borg voor de naleving van artikel 5, 

punten 1 en 2. 

De ontlener is verantwoordelijk voor de ontleende geluidsmeter tijdens de 

volledige periode van ontlening. 

De ontlener verbindt er zich toe de geluidsmeter in geen geval te ontlenen of 

te verhuren. 

De geluidsmeter mag enkel gebruikt worden op het grondgebied van de 

Gemeente Londerzeel 

De ontlener verbindt zich ertoe om alle schriftelijke en/of mondelinge verstrekte 

richtlijnen aangaande de gebruiksaanwijzingen en behandeling strikt na te leven. 

 

4. Betaling van de schade 

De vergoeding van de schade is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van 

de schuldvordering. 

 

5. Correct aansluiten 

De organisator is verantwoordelijk voor de installatie en correcte aansluiting van 

de geluidsmeter. 

 
Artikel 6: Exoneratiebedingen 

Het gemeentebestuur  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen 

of beschadiging van andere materialen, goederen en eigendommen die voortvloeien uit 

het gebruik van de geluidsmeter. 

Het gemeentebestuur kan niet aangesproken worden op boetes die zouden voortvloeien 

uit het niet correct installeren en aansluiten van de geluidsmeter. 

Het gemeentebestuur kan niet in gebreke worden gesteld wanneer zij haar verplichting 

tot ontlenen van de geluidsmeter, ondanks een geldige reservatie, niet kan nakomen na 

een wanprestatie van een derde (beschadiging van de 

geluidsmeter, niet tijdig terugbrengen, ...). 

 
Artikel 7: Slotbepaling 

Door het ontlenen van de geluidsmeter aanvaardt de ontlener de bepalingen 

van dit reglement en waarborgt hij/zij de strikte naleving ervan. 

Ingeval van niet-naleving van dit reglement kan de ontlener tijdelijk of definitief 

van verdere ontlening uitgesloten worden. 


