Stad Zoutleeuw
REGLEMENT : UITLENEN NADARAFSLUITINGEN EN
VERKEERSSIGNALISATIE

Afdeling I: Algemene Bepalingen
art.1

Rechthebbenden + Voorrangsregeling
Er zijn 5 categorieën (in volgorde van voorrangsverlening):
I. Eigen diensten, waarbij uitvoering van goedgekeurde politiereglementen absolute voorrang krijgt
II. Adviesraden en hun aangesloten verenigingen
III. Andere erkende verenigingen of organisaties
- van Zoutleeuw
- voor manifestaties die plaatsvinden op het grondgebied van Zoutleeuw
IV.Openbare diensten / besturen buiten grondgebied van Zoutleeuw (o.a. buurgemeenten, brandweer, leger, ...)
V. Erkende verenigingen van buurgemeenten.
Voorrangsverlening wordt ingeroepen bij gelijktijdige aanvragen en indien de theoretische voorraad uitgeput is.
Als het gaat om leden van eenzelfde categorie wordt voorrang geven aan de eerste / snelste aanvrager. De datum
waarop de aanvraag (schriftelijk, via aanvraagformulier of brief, datum = datum van ontvangst op het stadhuis) gebeurde
is daarbij van belang.
De aanhangwagen met nadars wordt slechts 1 maal per weekend uitgeleend.

art.2

Basisvoorwaarden
1. Bij de werking geen beroepsdoeleinden of handelsoogmerken hebben (Iedere aannemer
dient te voorzien in zijn eigen signalisatie, dus ook zo voor verhuurders van container-diensten);
2. Wat betreft het lenen van nadarhekken, dient een schriftelijke aanvraag te gebeuren, gericht aan het College van
Burgemeester en Schepenen. Het zij per brief of door middel van het aanvraagformulier zelf. De aanvragen moeten
uiterlijk 4 weken voor de datum van het initiatief toekomen op het Stadhuis, Vincent Betsstraat 15, 3440 Zoutleeuw;
Indien het gaat om verkeersignalisatie ter aanduiding van werken op de openbare weg dient men bij het afhalen een door
de Stedelijke Politie ingevuld en goedgekeurd formulier “Signaleren van werkplaatsen en hindernissen op de openbare
weg” voor te leggen.
Er worden uitsluitend borden E3 uitgeleend.
Deze bepaling geldt niet voor aanvragers van categorie IV.
3. Aanvaarden om persoonlijk verantwoording af te leggen ten overstaan van het College van
Burgemeester en Schepenen i.v.m. de aanwending van de materialen en in geval van betwisting.
4. De organisatie die gebruik maakt van de materialen verbindt er zich toe deze materialen in geen geval uit te lenen of te
verhuren aan derden.
Aansprakelijkheid van de lener
De lener is volledig aansprakelijk en draagt zorg voor:
- het in goede staat en volledig houden van de materialen en kuisen ervan voor het binnenleveren.
- het op correcte wijze vervoeren en opslaan van de materialen.
- de juiste toepassing bij het gebruik van de materialen (conform de geldende verkeersreglementen,
veiligheidsvoorschriften of zoals vermeld in de handleiding / de mondelinge instructies van de ontlener).
- het terugbrengen van de materialen in dezelfde verpakking waarin ze geleverd werden.
De lener is ertoe gehouden:
- geen herstellingen uit te voeren op eigen initiatief.
- de afgesproken data van afhalen en terugbrengen te respecteren.
- de afgesproken waarborg (voorafgaand) , huurprijs of opgelegde boetes te betalen.
- de kosten van het herstellen of vervangen ten gevolge van beschadiging, verlies, diefstal,
nalatigheid, onjuist gebruik, vervoer of opslag te betalen

art.3

Afdeling II: Werking
art.4

art.5

art.6

De Aanvraag
De aanvraag voor het bekomen van nadars dient te gebeuren door middel van het aanvraagformulier, te bekomen aan
het loket van het stadhuis (uiterlijk 4 weken voor de datum van het initiatief).
Bij een gewone schriftelijke aanvraag wordt een aanvraagformulier verzonden naar de aanvrager.
Signalisatie voor werkplaatsen en hindernissen op de openbare weg - er worden uitsluitend
borden E3 uitgeleend - kan onmiddellijk worden afgehaald zodra men beschikt over het door de politie goedgekeurd
formulier.
Tijdsduur
Het gebruik van de materialen is beperkt tot de afgesproken periode en plaats. In principe gebeurt de uitlening voor
maximaal 1 week. Verlenging is mogelijk op voorwaarde dat de materialen niet besproken zijn.
Laattijdig terugbrengen zonder voorafgaande verwittiging wordt gesanctioneerd.
De Waarborg
waarborgsom
nadarhekken + aanhangwagen
nadarhek (afzonderlijk)
signalisatiebord E3

€ 248
€ 12,40/stuk
€ 12,40/stuk

De waarborg wordt volledig terugbetaald als alle uitgeleende materialen, in de staat zoals ze zich bij het afhalen
bevonden, werden terugbezorgd.
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art.7

art.8

De waarborg dient in dat geval uiterlijk binnen de 2 maanden na het terugbezorgen van de materialen worden
terugbetaald door de stadsontvanger.
Afhalen en terugbrengen signalisatie: borden E3, “verboden parkeren en stilstaan”
De lener haalt de signalisatie zelf af in de stadsloods / containerpark (of afgesproken adres) en brengt ze ook terug op het
overeengekomen adres en binnen de overeengekomen termijn.
Het afhalen en terugbrengen gebeurt in principe de werkdag voor en na de activiteit of werken vanaf 13.00u tot 14.30u,
tenzij anders overeengekomen.
Er wordt geen signalisatie ontleend indien men niet in het bezit is van een door de politie ondertekend en goedgekeurd
formulier
“Signaleren van werkplaatsen en hindernissen op de openbare weg” en / of afschrift van het aanvraagformulier.
Men moet tevens het betalingsbewijs kunnen voorleggen van de waarborg.
Afhalen en terugbrengen nadarhekken
Nadarhekken kunnen enkel worden afgehaald indien de lener beschikt over een reglementaire aanhangwagen /
bestelwagen / vrachtwagen. Voor het lossen en laden dient hij zelf te voorzien in de nodige helpers.
In alle andere gevallen worden de nadarhekken (max 50 stuks) steeds ter plaatse gebracht en/of opgehaald door de
stadsarbeiders, waarvoor een forfaitaire vergoeding (voor vervoers- en arbeidskosten) van € 24,80 dient te worden
betaald aan het stadsbestuur, uitgezonderd voor de onderwijsinstellingen van Zoutleeuw.
De nadarhekken worden geordend afgeleverd op een aanhangwagen die ter plaatse blijft. Lossen, openzetten en terug
opladen op geordende wijze dient te gebeuren door de lener.
Er worden geen nadarhekken ontleend indien men niet in het bezit is van een afschrift van het aanvraagformulier.
Men moet tevens het betalingsbewijs kunnen voorleggen van de waarborg.

Afdeling III: Sancties / Boetes
art.9

Categorieën
1. Laattijdig terugbrengen zonder verwittigen
Boete = € 12,40 per dag, rechtstreeks afgehouden van de waarborg + wordt vermeld op aanvraagformulier.
Indien de afgehaalde signalisatie of naderhekken als gevolg van niet tijdig inleveren (zonder verwittigen) door de
eigen diensten moet worden opgehaald, wordt er een supplementaire boete opgelegd van € 62.
2. Verlies of Diefstal
Volledige vergoeding (tegen aankoopprijs) van niet ingeleverde materialen:
aanhangwagen + 50 nadarhekken
€ 7.437
aanhangwagen
€ 4.462
nadarhek
€ 74,40
signalisatiebord (afh. van type)
vanaf € 11,20 tot € 37,20
Bedragen tot € 247,89,- worden rechtstreeks afgehouden van de waarborg + wordt vermeld op aanvraagformulier.
3. Schade
Boete = herstellingskosten naar gelang ernst van de schade met minimumbedrag van € 18,60 (1 werkuur).
De geraamde herstellingskost (via verantwoordingsnota) wordt rechtstreeks afgehouden van de waarborg + wordt
vermeld op aanvraagformulier.
4. Niet of incorrect stapelen van de nadarhekken op de aanhangwagen (zoals afgeleverd)
Boete = € 62 rechtstreeks afgehouden van de waarborg + wordt vermeld op aanvraagformulier.

art.10
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Slotbepalingen
Alle gevallen van betwisting / schade worden behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen,op advies
van de betreffende dienst(en).
Vaststellen van misbruik of inbreuken op het reglement kunnen gesanctioneerd worden door het College van Burgemeester en
Schepenen (met eventuele uitsluiting tot gevolg).
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