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Doelgroep
 Het RTC Oost-Vlaanderen (RTC OVL) stelt didactisch materiaal kosteloos voor ontlening ter beschikking van de
in de provincie Oost-Vlaanderen gevestigde scholen met een 3de graad: TSO / BSO / BuSo / DBSO / CVO
Reserveren
 Het materiaal wordt gereserveerd zoals per project bepaald, de praktische richtlijnen zijn terug te vinden op de
webpagina van het respectievelijke project op www.rtcoostvlaanderen.be.
Materiaal afhalen en inleveren
 Afhalen en inleveren van het materiaal dient te gebeuren volgens de afspraken die werden gemaakt met het
RTC OVL of de betrokken projectpartner.
 Indien een afspraak niet nageleefd kan worden, dient men onmiddellijk het RTC OVL op de hoogte te brengen.
 Indien een afspraak niet wordt nageleefd kan de ontlener worden uitgesloten voor een periode bepaald door
het RTC OVL.
 Alle materiaal wordt op eigen kosten getransporteerd, tenzij anders vermeld.
Ontlenen
 Het materiaal wordt door de aanvrager niet verder uitgeleend of verhuurd aan derden.
 RTC OVL beslist over de uitsluiting van ontleners en afhalers.
Schade of verlies van materiaal
 Het materiaal dient in verzorgde staat te worden teruggebracht. Reinigingskosten kunnen aangerekend
worden aan de ontlener.
 Bij tekortkomingen, schade, diefstal, verlies of vernietiging van het materiaal dient de ontlener het RTC OVL zo
snel mogelijk te verwittigen.
 Ingeval van schade of tekortkomingen kan een bedrag worden aangerekend dat gelijk is aan de herstelling of
de vervanging op basis van factuur en/of van uurloon.
 Herstellingen worden enkel uitgevoerd door of in opdracht van RTC OVL.
 Diefstal moet onmiddellijk worden aangegeven bij politie, en ook aan het RTC OVL gemeld . Het nummer van
het proces-verbaal dient zo snel mogelijk aan het RTC OVL bezorgd te worden.
Aansprakelijkheid
 RTC OVL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen die
zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende materiaal of uit eventuele gebreken ervan.
 Er is geen verhaal mogelijk ten opzichte van de RTC OVL indien het vermogen of de werking van ontleende
toestellen ontoereikend geacht wordt. De ontlener blijft m.a.w. verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar
aanvraag.
 Indien ingevolge overmacht de materialen geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking kunnen gesteld worden,
heeft de ontlener geen recht op schadevergoeding.
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