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Waar? 

Jeugdlokalen Orphanimo!! 
Koning-Albertlaan 29B 
9080 Lochristi 

Tel: 09 355 65 66 
E-mail: uitleendienst@lochristi.be 
www.jeugdlochristi.be/verhuur 

 

Openingsuren 

Maandag 
 - Terugbrengen tussen 9u en 12u 
 - Ophalen tussen 14u en 17u30 

Vrijdag 
 - Terugbrengen tussen 9u en 12u 
 - Ophalen tussen 14u en 17u30 
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1. Wat? 

De uitleendienst wordt beheerd door de jeugdraad van Lochristi en bevat allerlei audiovisueel, speel- 
en ander materiaal, dat uitgeleend wordt volgens de hierna vermelde voorwaarden. De jeugddienst 
staat in voor de coördinatie van de uitleendienst. 

 
2. Wanneer? 

Er zijn twee uitleenperiodes: 

 afhalen terugbrengen 

vrijdag tot maandag vrijdag tussen 14u en 17u30  maandag tussen 9u en 12u 

maandag tot vrijdag maandag tussen 14u en 17u30  vrijdag tussen 9u en 12u 

!! Van 1 juli tot 31 augustus kan materiaal enkel tijdens het weekend worden ontleend (afhalen op 
vrijdag om 17u30 stipt, terugbrengen op maandag tussen 9u en 12u).  

 
3. Voor wie ? 

Ontleners worden onderverdeeld in categorieën. De huurprijzen verschillen per categorie. 

Categorie 1 erkende jeugdwerkinitiatieven van Lochristi, vrije scholen van Lochristi, 
personeelsleden van gemeentebestuur Lochristi, leden van het dagelijks bestuur van 
de jeugdraad en actieve speelpleinanimatoren. 

Categorie 2 andere verenigingen van Lochristi, wijkcomités en instellingen. 

Categorie 3 verenigingen buiten Lochristi en particulieren. 

!! Volgende ontleners kunnen gratis gebruik maken van het materiaal : gemeentelijke diensten, 
gemeentelijke adviesraden, gemeenteschool, brandweer en lokale politie. 

 
4. Huurprijs en waarborg 

- Een huurprijs wordt aangerekend per periode. 

- Per uitgeleend stuk of pakket wordt een huurprijs en waarborg gevraagd afhankelijk van de aard van 
het uit te lenen materiaal. Het totaalbedrag (waarborg + huurprijs) dient cash, via bancontact of via 
Payconiq betaald te worden ten laatste bij het afhalen van het materiaal, of kan ook gestort worden 
vóór de afhaaldatum op het rekeningnummer van de uitleendienst (IBAN : BE44390074184645 BIC: 
BBRU BE BB).  

De waarborg wordt terugbetaald na inlevering van het ontleende, op voorwaarde dat dit volledig en in 
onbeschadigde toestand wordt bevonden. 

 !! Voor het materiaal dat onmiddellijk bij het terugbezorgen kan worden gecontroleerd, wordt de 
waarborg onmiddellijk terugbetaald. Voor het andere materiaal (bijv. springkasteel en audiovisueel 
materiaal) wordt de waarborg terugbetaald na de controle. 

De maximum te betalen waarborg bedraagt steeds 250 euro. 

REGLEMENT 
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5. Aanvragen materiaal 

Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend in volgorde van de datum waarop zij zijn 

ingediend. 

− De aanvraag dient te gebeuren via uitleendienst@lochristi.be, of  via het online aanvraagformulier 
op www.jeugdlochristi.be/verhuur. Bij mondelinge aanvragen zal telkens verwezen worden naar de 
hierboven beschreven kanalen. 

− De reservatie is pas definitief indien de reservatie wordt bevestigd per e-mail of bij ondertekening 
van het reservatieformulier op de jeugddienst.  

− Bij het afhalen van het materiaal ondertekent de ontlener het uitleenformulier. 

!! Indien de ontlener een factuur wil van de huurkosten, dient hij dit uitdrukkelijk te vragen. 

 
6. Annuleren 

Annulering van het gereserveerde materiaal is kosteloos tot 2 dagen voor de reservatiedatum.  

Indien men niet tijdig annuleert wordt er een forfaitaire vergoeding afgehouden. Zie kader ‘overzicht 
boetebepalingen’.  
 
7. Vervoer 

- Alle materiaal dient de ontlener zelf af te halen en terug te brengen, op de afgesproken dagen en 
binnen de openingsuren van de uitleendienst.  

- Het springkasteel, de geluidsinstallatie, go-carts, steps en grote volkspelen moeten worden 
afgehaald en teruggebracht met minimum 2 personen.  

- Alle audiovisueel materiaal mag enkel worden vervoerd in een gesloten vervoermiddel. 

 
8. Laattijdig of niet terugbrengen  

Bij laattijdig terugbrengen wordt een forfaitaire vergoeding afgehouden. Zie kader ‘overzicht 
boetebepalingen’. 

Bij het niet terugbrengen van het ontleende materiaal wordt de actuele nieuwwaarde van het materiaal 
of van gelijksoortig materiaal aangerekend. 

Indien het materiaal niet is teruggebracht binnen de 3 werkdagen na de afgesproken datum kan de 
lener tijdelijk worden uitgesloten. 

 
9. Netheid en beschadigingen aan materiaal 

De ontlener draagt zorg voor het uitgeleende materiaal en treft de nodige maatregelen om het te 
beveiligen tegen alle weersomstandigheden, brand, waterschade, diefstal en vandalisme. Het 
beschrijven, besmeuren of beplakken van het materiaal wordt aanzien als beschadiging. Alle materiaal 
dient proper teruggebracht te worden. Indien iets niet proper wordt terug gebracht, wordt er een 
forfaitaire vergoeding afgehouden. Zie kader ‘Overzicht boetebepalingen’. 

Eventuele beschadiging van het ontleende, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk (onderdelen, wisselstukken, 
e.d.) komt ten laste van de verantwoordelijke ontlener. De ontlener is verplicht alle beschadigde 
toestelonderdelen in te leveren. 
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De jeugddienst houdt, op vertoon van een factuur van de kosten van herstelling of aankoop, het bestede 
bedrag af van de waarborg. Indien de herstellingskosten meer bedragen dan de waarborg, wordt geen 
waarborg terugbetaald en de extra kosten zullen worden door gefactureerd.  

De ontlener dient de jeugddienst in kennis te stellen van eventuele tekortkomingen aan het materiaal 
en dit vóór het gebruik ervan (op het antwoordapparaat van de jeugddienst  of per mail). Zo niet zal de 
schade ten laste vallen van de ontlener. 

Het springkasteel moet na gebruik worden opgevouwen volgens de richtlijnen. De ontlener ontvangt de 
richtlijnen bij het afhalen van het springkasteel. Indien het springkasteel niet werd opgevouwen volgens 
de richtlijnen, onvoldoende proper of nat werd teruggebracht, wordt er een forfaitaire vergoeding 
afgehouden. Zie kader ‘overzicht boetebepalingen’. 

Alle kabels van het audiovisueel materiaal moeten opgerold worden teruggebracht. Indien ze niet zijn 
opgerold, wordt er een forfaitaire vergoeding afgehouden. Zie kader ‘overzicht boetebepalingen’. 

 
10. Overzicht boetebepalingen 

Niet afhalen / niet tijdig annuleren  10 euro (forfaitaire vergoeding afgehouden van 
waarborg) 

Niet afhalen / niet terugbrengen tijdens de 
openingsuren 

10 euro (forfaitaire vergoeding afgehouden van 
waarborg) 

Afhaling / terugbrengen door één persoon van 
springkasteel, geluidsinstallatie, go-carts, steps 
en grote volksspelen 

10 euro (forfaitaire vergoeding afgehouden van 
waarborg) 

Laattijdig terugbrengen: tot 1 dag te laat 10 euro (forfaitaire vergoeding afgehouden van 
waarborg) 

Laattijdig terugbrengen: meer dan 1 dag te laat 10 euro per dag (forfaitaire vergoeding afgehouden 
van waarborg) 

Niet terugbrengen van het ontleende materiaal Actuele nieuwwaarde van het materiaal of van 
gelijksoortig materiaal wordt aangerekend. Indien de 
nieuwwaarde meer bedraagt dan de waarborg, wordt 
geen waarborg terugbetaald en de extra kosten zullen 
worden gefactureerd 

Beschadigen materiaal Kosten van de herstelling of nieuwwaarde. 
Indien de herstellingskosten meer bedragen dan de 
waarborg, wordt geen waarborg terugbetaald en de 
extra kosten zullen worden gefactureerd 

Niet correct opvouwen springkasteel 20 euro (forfaitaire vergoeding afgehouden van 
waarborg) 

Kabels audiovisueel materiaal niet goed opgerold 10 euro (forfaitaire vergoeding afgehouden van 
waarborg) 

Niet proper terugbrengen materialen 10 euro (forfaitaire vergoeding afgehouden van 
waarborg) 

Overdragen, uitlenen of ter beschikking stellen 
van het ontleende materiaal aan derden  

Volledige waarborg wordt ingehouden 
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!! Enkel als er sprake is van dwingende redenen én indien men de jeugddienst daarvan tijdig verwittigt 
(telefonisch, tijdens de openingsuren), vervallen de boetes voor laattijdigheid terugbrengen materiaal 

!! Bij het niet betalen van een boete kan een ontlener tijdelijk worden uitgesloten. 
 

11. Aansprakelijkheid 

De jeugdraad en het gemeentebestuur kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of 
eventuele andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van het ontleende 
materiaal. De ontlener dient rekening te houden met de wetgeving m.b.t. speeltoestellen en –terreinen 
(KB betreffende de veiligheid van speeltoestellen en KB betreffende de uitbating van speelterreinen van 
28 maart 2001). 

De jeugddienst is niet verantwoordelijk voor onverwachte defecten. Indien het gereserveerde materiaal 
defect is en niet op tijd kan worden hersteld, verwittigt de jeugddienst de ontlener zo snel mogelijk. 

Door het ontlenen van materiaal verklaart de ontlener alle bepalingen van dit reglement te aanvaarden 
en de stipte naleving ervan te waarborgen.  
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Spelmateriaal 

Springkasteel 
Afmetingen: 5 m x 5,5 m x 3,5m 
Incl. blazer 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €3000  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €20 €75 €110 €200 
 

Bibberspel 
Afmetingen: 80 cm x 63 cm x 20 cm  
 
Schakel de stroom aan. Tracht met de 
lus over de koperdraad te gaan zonder 
te raken. Bij aanraking gaat er een 
signaal. Op sommige plaatsen kan je 
rusten.  
 
 
Nieuwprijs: €150  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
 

Parachute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €75  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €1 €2 €4 €10 

Materiaaloverzicht 
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Camouflagenet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €60  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €1 €2 €4 €10 

 

Reuze 4-op-een-rij 
Afmetingen: 120 cm x 120 cm x 55 cm 
1 speelbord – 48 groene & gele ringen 
  
Laat elk om beurt een ring zakken in 
een opening naar keuze. De winnaar is 
diegene die erin slaagt 4 ringen op een 
rij te plaatsen. Winnende combinatie 
zijn diagonaal, verticaal of horizontaal.  
 
Nieuwprijs: €185 
Nieuwprijs ring: €6 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Reuzentol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €65  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
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Reuze mens-erger-je-niet 

 
1 speelveld – 1 reuze dobbelsteen 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €100 
Nieuwprijs dobbelsteen: €10 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Reuze tumbling tower 

 
44 blokken 
 
Pak om de beurt een blokje uit de 
toren en plaats deze vervolgens weer 
bovenop. Als de toren blijft staan, is de 
volgende speler aan de beurt. Valt hij 
om? Dan heb je verloren! 
 
Nieuwprijs: €100 
Nieuwprijs blok: €2 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Reuze twister 

 
1 speelveld – 1 draaibord 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €80  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
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CIRCUSmateriaal 

Jongleerset 1 

 
9 ballen – 6 vlaggen – 9 pittenzakjes 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs balletje: €2 
Nieuwprijs vlagje: €2 
Nieuwprijs pittenzakje: €2 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
 

Jongleerset 2 

 
3 dozen – 10 ringen 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs doos: €2 
Nieuwprijs ring: €2  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
 

Jongleerknotsen 

 
6 knotsen 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €8 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
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Diabolo’s 

 
3 diabolo’s – 3 stokken met touw 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €8  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Hoepels 

 
4 hoepels 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €7  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
 

Trappertje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €35  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
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Circusfiets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €60  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Devilsticks + Chinese bordjes 

 
4 sticks – 4 bordjes – 16 stokken 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs devilstick: €5 
Nieuwprijs Chinees bordje: €2 
Nieuwprijs houten stok: €1  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Balanceerbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €200  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
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GROTE VOLKSSPELEN 

Blikwerpen 

Afmetingen: 123 cm x 63 cm x 30 cm 
1 kast – 5 blikken – 3 balletjes 
 
Men speelt het spel met elk 1 bal. Mik de 
bal naar de blikken die als een toren 
opgesteld staan. Hoe meer blikken je 
omwerpt, hoe hoger je score wordt. 
 
Nieuwprijs: €150 
Nieuwprijs balletje: €2  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 
 

Knikkerstraat 

Afmetingen: 122 cm x 65 cm x 30 cm 
1 speelbord – 20 knikkers 
 
Met de 10 knikkers naar de huisjes 
mikken. Elke knikker in een huisje levert 
punten op. Tel alles samen! 
 
 
Nieuwprijs: €150 
Nieuwprijs knikker: €0,5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 
 

Mannetjesspel 
Afmetingen: 92 cm x 52 cm x 49 cm 
 
Slinger met de kogel aan het touwtje 
naar de mannetjes. Wie het meeste 
mannetjes omver kogelt in 5 beurten, 
heeft gewonnen! 
 
 
 
Nieuwprijs: €150  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 
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Ringspel 
Afmetingen: 73 cm x 73 cm x 44 cm 
1 speelbord – 5 ringen 
 
Mik de ringetjes vanop afstand naar het 
bord. Tel je punten op! 
 
 
 
Nieuwprijs: €150 
Nieuwprijs ring: €0,5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 

 

Ringwerpen 

Afmetingen: 90 cm x 70 cm x 66 cm 
1 speelbord – 4 ringen 
 
Gooi de ringen naar het speelbord. De 
speler met de meeste ringen rond de 
pennen, wint! 
 
 
Nieuwprijs: €150 
Nieuwprijs ring: €1  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 

 

Shuffle Puck 

Afmetingen: 130 cm x 70 cm x 9 cm 
1 speelbord – 2 pushers – 3 pucks 
 
Probeer aan de hand van je pusher de 
puck zo veel mogelijk in het doel van de 
tegenstander te krijgen. 
 
Nieuwprijs: €170 
Nieuwprijs puck: €2 
Nieuwprijs pusher: €4 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 
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Sjoelbak 

Afmetingen: 200 cm x 45 cm x 9 cm 
1 speelbord – 20 houten schijven 
 
Probeer zoveel mogelijk schijven in de 
poortjes te mikken. De schijven moeten 
volledig binnen zijn. Alle schijven gelijk 
verdeeld? Dubbele punten! 
 
Nieuwprijs: €120 
Nieuwprijs schijf: €0,5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 

 

Tonspel 
Afmetingen: 82 cm x 61 cm x 40 cm 
1 speelbord – 12 koperen schijven 
 
De koperen schijven worden naar de 
gaten in de ton gemikt. Elke schijf die in 
een holte verdwijnt, levert de 
aangeduide punten op. 
 
Nieuwprijs: €120 
Nieuwprijs schijf: €3,5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 

 

Trou Madame 

Afmetingen: 128 cm x 25 cm x 27 cm 
1 speelbord – 5 houten bollen 
 
De poortjes vormen het doelwit van de 
houten bollen. Bollen die in de poortjes 
verdwijnen leveren de aangeduide 
puntwaarde op.  
 
Nieuwprijs: €200 
Nieuwprijs bol: €5  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €6 €10 
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Kleine VOLKSSPELEN 

Eggeschieten 

Breedte: 60 cm 
1 speelbord – 10 houten schijven 
 
Gooi van op 3 meter afstand de schijven 
naar de ‘egge’ en tracht zoveel mogelijk 
punten te scoren. 
 
 
Nieuwprijs: €50 
Nieuwprijs schijf: €0,5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
 

Pietjesbak 

Diameter: 40 cm  
1 speelbord – 5 dobbelstenen 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €20  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
 

Skilopen 

 
Prijs per paar 
 
1 paar voor 2 personen (82 cm) 
1 paar voor 4 personen (148 cm) 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €100 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 paar €1 €2 €4 €10 
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Stelten 

 
Prijs per paar 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €50  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 paar €1 €2 €4 €10 

 

Touwtrektouw 

Lengte: 10 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €25  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Viking Kubb 

 
Gooi de koning omver, nadat alle kubs op 
de helft van de tegenpartij zijn omver 
gegooid. Enkel onderhands werpen! 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €65  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 
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Zaklopen 

 
Per 5 stuks 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs per stuk: €5  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Rollend Materiaal 

Go-cart 6 personen 

Afmetingen: H 1,2 m x L 3,4 m x B 1,1 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €1300  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €2 €4 €8 €100 
 

Go-cart 2 personen 

Afmetingen: H 0,9 m x L 1,6 m x B 0,8 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €550  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €2 €4 €8 €50 
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Go-cart 1 personen 

Afmetingen: H 0,9 m x L 1,6 m x B 0,8 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €550  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €2 €4 €8 €50 

 

Bandkarretje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €175  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €1 €2 €4 €25 

 

Step 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €120  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

5 €1 €2 €4 €25 
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Audiomateriaal 

Geluidsinstallatie 

2 boxen (400W/box), flightcase met 
mengpaneel djm 350, 2 cd-spelers cdj 
350, kabels, statieven. Basskast (1000W) 
op aanvraag. 
 
Afmetingen: 
Flightcase: 85 cm x 50 cm x 25 cm 
Box: 65 cm x 40 cm x 35 cm 
 
Nieuwprijs totaal: €4500 
Nieuwprijs details: vraag meer info 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €20 €30 €50 €100 

 

Bluetooth speaker (AUX - USB – Bluetooth)  
1 draagbare speaker (Behringer B115W)  
 
 
Afmetingen: 85 cm x 43 cm x 40 cm 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs totaal: €250 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €10 €15 €25 €100 
 

Walkietalkies 

Flightcase met 4 walkietalkies – 4 docking 
stations – 4 oortjes 
 
Prijs per 4 stuks stuk 
 
Afmetingen flightcase:  
44 cm x 34 cm x 19 cm 
 
 
Nieuwprijs totaal: €160  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €10 €20 €40 €100 
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Megafoon 

1 megafoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs totaal: €80  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €2 €4 €8 €15 

 

Micro + Hoofdtelefoon 

1 micro – 1 hoofdtelefoon – 2 kabels 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs micro: €100 
Nieuwprijs hoofdtelefoon: €100  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €2 €4 €8 €15 

 

Sonometer 

Flightcase met 1 laptop – 1 kabel –  
1 microfoon – 1 microfoonhouder 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €1500  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €0 €15 €25 €100 
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visueel materiaal 

Beamer 

Flightcase met 1 beamer – 3 kabels – 1 
afstandsbediening 
 
Afm. flightcase: 60 cm x 50 cm x 22 cm 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs totaal: €900  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €15 €25 €40 €100 
 

GoPro 

Flightcase met 1 go-pro – 1 reserve-
batterij – 1 selfiestick  
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €550  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €15 €25 €40 €100 
 

LED-spots 

Flightcase met 4 LED-spots op statief, 
kabels 
 
Afm. flightcase: 160 cm x 48 cm x 27 cm 
 
 
Prijs per set 
 
Nieuwprijs totaal: €2000 
Nieuwprijs in detail: vraag meer info  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €10 €15 €25 €100 
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Rookmachine 

Flightcase met 1 rookmachine –  
1 afstandsbediening. Incl. vloeistof 
 
Afm. flightcase: 63 cm x 57 cm x 57 cm 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs totaal: €450  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €3 €7 €10 €25 

 

Bubble machine 

1 bubble machine – 1 afstandsbediening 
Incl. 1 liter vloeistof 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs totaal: €200  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €3 €7 €10 €25 

 

Projectiescherm 

Afmetingen: 203 cm x 152 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €300  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €3 €7 €10 €25 
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Lichtslinger 

Opbergdoos met 1 lichtslinger 
 
Lengte slinger: 15 m 
Lampen per slinger: 15 
Afmeting doos: 60 cm x 40 cm x 29 cm 
 
 
 
Nieuwprijs totaal: €40 
Nieuwprijs lamp: €10  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €2 €4 €8 €15 

 

Blacklight 

Afmetingen: 120 cm 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs houder: €40 
Nieuwprijs lamp: €15  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

5 €2 €4 €8 €15 

 

Technisch materiaal 

Zwarte brandwerende doeken 

1 bak = 5 doeken – 10 klemmen 
Afmetingen doeken: 5 m x 1,4 m 
 
Prijs per bak 
 
 
 

 
Nieuwprijs doek: €100 
Nieuwprijs klem: €5 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

6 €1 €2 €6 €10 
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Toneelklemmen 

1 bak = 40 klemmen 
 
Prijs per bak 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs klem: €5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €1 €2 €4 €10 

 

Verdeelstekkers 

1 bak = 5 verdeelstekkers 
 
Lengte snoer: 1,4 m 
 
Prijs per bak 
 
 
 
 
Nieuwprijs per stuk: €20  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €0,5 €1 €2 €5 

 

 

Verlengsnoer op haspel 
Lengte snoer: 25 m 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: €50 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €0,5 €1 €2 €5 
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Zaklampen 

1 doos = 3 zaklampen, 6 oplaadbare 
batterijen, 1 batterijoplader 
 
Prijs per doos 
 
 

 
Nieuwprijs zaklamp: €90 
Nieuwprijs batterij: €8 
Nieuwprijs oplader: €35 
 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €3 €7 €10 €25 
 

veiligheidsmateriaal 

Fluo-vestjes 

1 bak = 20 stuks 
 
Prijs per bak 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs per stuk: €5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €0 €1,5 €3 €10 

 

Fluo-bandjes 

1 bak = 10 stuks 
 
Prijs per bak 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs per stuk: €5  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €0 €1,5 €3 €10 
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 verkleedmateriaal 

Verkleedkledij (losse stukken, carnavalkostuums, …) 

 
Prijs per stuk 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: afhankelijk per stuk  
Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

 €0,5 €1 €1,5 €2,5 
     

Verkleedattributen (bril, pruik, hoed, …) 

 
Prijs per stuk 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwprijs: afhankelijk per stuk 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

 €0,5 €0,5 €0,5 €2,5 
     

Grimeerkoffer 

Koffer met  
- 10 grote potjes schmink 
- 2 potjes glittergel 
- 2 make-up palletjes 
- 18 penselen 
- 5 ronde sponsjes 
- 10 vierkante sponsjes 
- 1 spiegel 
- 1 waterpot 
- inspiratieboekjes 

 
Nieuwprijs totaal: €200 
Nieuwprijs in detail: vraag meer info 

 

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

1 €4 €8 €12 €25 
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Sint en Piet 

Bak =  
- 1 sinterklaaskostuum: 

Wit kleed, rode mantel, pruik, baard, 
handschoenen, ring, ketting, staf, bril, 
kousen, boek, kraag 

- 3 pietenkostuums: 
Broek, bloes, pruik, muts, kousen, 
handschoenen, panty’s, zwarte schmink,  

 
Nieuwprijs totaal: €500 
Nieuwprijs in detail: vraag meer info  

Aantal beschikbaar CAT 1 CAT 2 CAT 3 Waarborg 

2 €20 €30 €50 €75 
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Spelmateriaal 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Springkasteel 2 €20 €30 €110 €200 
Bibberspel 1 €1 €2 €4 €10 
Parachute 1 €1 €2 €4 €10 
Camouflagenet 2 €1 €2 €4 €10 
Reuze 4-op-een-rij 1 €1 €2 €4 €10 
Reuzentol 1 €1 €2 €4 €10 
Reuze mens-erger-je-niet 1 €1 €2 €4 €10 
Reuze tumbling tower 1 €1 €2 €4 €10 
Reuze twister 1 €1 €2 €4 €10 

 

Circusmateriaal 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Jongleerset 1 1 €1 €2 €4 €10 
Jongleerset 2 1 €1 €2 €4 €10 
Jongleerknotsen 1 €1 €2 €4 €10 
Diabolo’s (3 stuks) 1 €1 €2 €4 €10 
Hoepels (4 stuks) 1 €1 €2 €4 €10 
Trappertje 1 €1 €2 €4 €10 
Circusfiets 1 €1 €2 €4 €10 
Devilsticks + chin. bordjes 1 €1 €2 €4 €10 
Balanceerbal 1 €1 €2 €4 €10 

 

Grote volksspelen 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Blikwerpen 1 €1 €2 €6 €10 
Knikkerstraat 1 €1 €2 €6 €10 
Mannetjesspel 1 €1 €2 €6 €10 
Ringspel 1 €1 €2 €6 €10 
Ringwerpen 1 €1 €2 €6 €10 
Shuffle puck 1 €1 €2 €6 €10 
Sjoelbak 1 €1 €2 €6 €10 
Tonspel 1 €1 €2 €6 €10 
Trou madame 1 €1 €2 €6 €10 

 

Kleine volksspelen 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Eggeschieten 1 €1 €2 €4 €10 
Pietjesbak 1 €1 €2 €4 €10 
Skilopen (prijs per paar) 2 €1 €2 €4 €10 
Stelten (prijs per paar) 2 €1 €2 €4 €10 
Touwtrektouw 1 €1 €2 €4 €10 
Viking Kubb 1 €1 €2 €4 €10 
Zaklopen (5 stuks) 1 €1 €2 €4 €10 

PRIjslijst 
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Rollend materiaal 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Go-cart 6 personen 1 €2 €4 €8 €100 
Go-cart 2 personen 2 €2 €4 €8 €50 
Go-cart 1 persoon 2 €2 €4 €8 €50 
Bandkarretje 2 €1 €2 €4 €25 
Step 5 €1 €2 €4 €25 

 

Audiovisueel en technisch materiaal 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Audio      
Geluidsinstallatie 1 €20 €30 €50 €100 
Draagbare speaker 1 €10 €15 €25 €100 
Walkietalkies (4 stuks) 2 €10 €20 €40 €100 
Megafoon 1 €2 €4 €8 €15 
Micro + hoofdtelefoon 1 €2 €4 €8 €15 
Sonometer 2 €0 €15 €25 €100 
Visueel      
Beamer 1 €15 €25 €40 €100 
GoPro 1 €15 €25 €40 €100 
LED-spots 2 €10 €15 €25 €100 
Rookmachine 1 €3 €7 €10 €25 
Bubble machine 1 €3 €7 €10 €25 
Projectiescherm 1 €3 €7 €10 €25 
Lichtslinger 2 €2 €4 €8 €15 
Blacklight 5 €2 €4 €8 €15 
Technisch      
Zaklampen (3 stuks) 1 €3  €7 €10 €25 
Zwarte doeken + klemmen 6 €1 €2 €6 €10 
Toneelklemmen (40 stuks) 1 €1 €2 €6 €10 
Verlengsnoer op haspel 2 €0,5 €1 €2 €5 
Verdeelstekkers (5 stuks) 1 €0,5 €1 €2 €5 

 

Veiligheidsmateriaal 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Fluo-vestjes (20 stuks) 2 €0 €1,5 €3 €10 
Fluo-bandjes (10 stuks) 1 €0 €1,5 €3 €10 

 

Verkleedkledij 
Omschrijving Beschikbaar Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Waarborg 

Grimeerkoffer 1 €4 €8 €12 €25 
Verkleedkledij N.v.t. €0,5 €1 €1,5 €2,5 
Verkleed attributen N.v.t. €0,5 €0,5 €0,5 €2,5 
Sint + piet 2 €20 €30 €50 €75 

 


