REGLEMENT VERVOER KAMPMATERIAAL
De gemeente Sint-Gillis-Waas stelt volgende reglementering vast voor het vervoer van
kampmateriaal van jeugdverenigingen van de gemeente die lid zijn van de jeugdraad:

Vervoer naar en van kampplaatsen in België
1. De aanvraag tot vervoer dien je in bij de gemeente, Jeugddienst, vóór 1 juli van het
betreffende jaar.
2. De aanvraag vermeldt volgende gegevens (zie aanvraagformulier):
•
•
•
•

plaats van vertrek;
datum van vertrek en terugreis;
adres van de kampplaats;
omvang van de gewenste vrachtwagen.

3. De gemeente Sint-Gillis-Waas stelt een gehuurde vrachtwagen ter beschikking.
4. De vereniging stelt zelf een chauffeur ter beschikking.
5. De vereniging treft zelf de nodige maatregelen en voldoet aan de voorwaarden voor de
borg en/of annulatie, gesteld door de aangeduide verhuurfirma: BVBA De Roeck,
Begijnenvest 96-98, 2000 Antwerpen (filiaal: Rijkstraat 28, 9130 Verrebroek).
6. Het gebruikte voertuig wordt door de vereniging volgetankt bij BVBA De Roeck. De firma
is hiervan op de hoogte. Er wordt niet betaald!

Vervoer naar en van kampplaatsen in het buitenland
1. De aanvraag tot vervoer dien je in bij de gemeente, Jeugddienst, vóór dezelfde datum als
voor vervoer in België.
2. De aanvraag vermeldt volgende gegevens (zie aanvraagformulier):
•
•
•

plaats van vertrek;
datum van vertrek en terugreis;
adres van de kampplaats;

•

afstand in kilometers vanaf de vertrekplaats tot aan de kampplaats.

3. De gemeente Sint-Gillis-Waas kent een vergoeding toe ter waarde van de gangbare
kostprijs van een lichte vrachtwagen met klep voor twee dagen gebruik (vertrek en terugreis),
volgens de prijslijst van de verhuurfirma BVBA De Roeck, Begijnenvest 96-98, 2000
Antwerpen.
4. Een bijkomende vergoeding voor brandstof wordt toegekend, naar rato van het aantal
kilometers naar en van de kampplaats met een maximum van 100 km per dag, aan de prijs
van de pomp van BVBA De Roeck en het gemiddeld verbruik van een lichte vrachtwagen,
zijnde prijs pomp x 15 liter Diesel. Dit betaal je niet zelf maar met de verkregen machtiging!
5. De vereniging treft zelf de nodige maatregelen voor vervoer van het kampmateriaal en
voor het tanken van het voertuig bij een firma naar keuze.

De gemeente Sint-Gillis-Waas kan in beide gevallen niet aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele ongevallen en/of beschadigingen en verwerpt formeel alle verantwoordelijkheid
terzake.

Reglement van toepassing vanaf 1996, vastgesteld tijdens de gemeenteraad van 1 februari
1996.

