Bijlage 1: Materiaalontleningsreglement
Art. 1. Dit reglement is van toepassing in de faculteit KASK‐Koninklijk Conservatorium van de
Hogeschool Gent (hierna genoemd: school of arts) en is van kracht vanaf 1 september 2012.
Art. 2. Definities
• Materiaal: duurzame gebruiksvoorwerpen die eigendom zijn van de school of arts
• Ontlener: ingeschreven student of personeelslid dat materiaal ontleent
• Materiaalbeheerder: personeelslid dat verantwoordelijk is voor het beheer en het
uitlenen van materiaal
• Waarde van het materiaal: hiermee wordt steeds de actuele marktwaarde van het
materiaal bedoeld, volgens de staat waarin het zich bevond bij ontlening; bij het
ontbreken van informatie over de actuele marktwaarde wordt de aankoopwaarde
gebruikt
• Lijst uitleenmateriaal: lijst met materiaal dat door de school of arts benoemd is als
ontleenbaar. Bevat naast identificatie van het materiaal ook de maximale
ontleningsperiode (eventueel per soort ontlener), extra voorwaarden voor ontlening, de
waarde, de eventuele vergoeding, de eventuele waarborg enz.
Art. 3. Voorwaarden voor ontlening
§1
Enkel materiaal op de lijst uitleenmateriaal kan uitgeleend worden.
§2
Materiaal wordt steeds door een materiaalverantwoordelijke uitgeleend.
§3
De ontlener moet aantonen dat de correcte werking van het toestel gekend is.
§4
Vakgroepen kunnen voor bepaald materiaal extra voorwaarden opleggen, zoals blijkt uit de
lijst uitleenmateriaal (vb. het akkoord van de titularis van een betrokken
opleidingsonderdeel).
§5
Materiaal kan enkel uitgeleend worden voor pedagogische of onderzoeksgerelateerde
activiteiten of artistiek‐culturele activiteiten die door de school of arts ondersteund worden.
§6
Een materiaalbeheerder heeft het recht een ontlening te weigeren indien de ontlener in het
verleden reeds schade berokkend heeft aan materiaal, het uitleenreglement niet
respecteerde, of in alle gevallen die een onvoldoende goed beheer en gebruik van het
materiaal doen vermoeden.
Art. 4. Vergoeding en waarborg
§1
Het ontlenen van materiaal is gratis, behalve muziekinstrumenten en de RED‐camera van het
Herculeslab. Voor deze uitzonderingen wordt de vergoeding vastgelegd in de lijst in bijlage 1.
Deze lijst is jaarlijks aanpasbaar door de decaan.
§2
Er moet geen waarborg betaald worden voor het ontlenen van materiaal.
Art. 5. Ontleenperiode – boete
§1
Materiaal wordt slechts voor een beperkte tijd ontleend. De ontleenperiode is afhankelijk
van de soort en het type van het materiaal en van het statuut de ontlener en wordt
vastgelegd in de lijst uitleenmateriaal. De maximum ontleningsperiode bedraagt zes
maanden. Voor het aflopen van de ontleenperiode brengt de ontlener het materiaal terug
naar de materiaalbeheerder.
§2
Door het te laat terugbrengen van materiaal kunnen anderen benadeeld worden. Daarom
zal de school of arts een boete opleggen van minimaal €25 als materiaal te laat wordt
teruggebracht.

Art. 6. Controle staat materiaal
§1
Voor de ontlening kijken zowel de materiaalbeheerder als de ontlener het te ontlenen
materiaal grondig na. Eventuele schade wordt opgetekend in een register. Indien schade pas
na het gezamenlijk nazicht opgemerkt wordt, dan wordt de materiaalbeheerder onmiddellijk
op de hoogte gebracht en wordt het ontleende materiaal onmiddellijk opnieuw aangeboden
voor controle. De ontlener moet kunnen aantonen dat eventuele schade dateert van voor
het materiaal in zijn/haar bezit kwam.
§2
Na de ontlening kijken zowel de materiaalbeheerder als de ontlener het ontleende materiaal
grondig na. Eventuele schade wordt opgetekend in een register. Indien schade pas na het
gezamenlijk nazicht opgemerkt wordt, dan wordt de ontlener onmiddellijk op de hoogte
gebracht.
Art. 7. Beheer, schade en diefstal, verzekering
§1
De ontlener draagt zorg voor het ontleende materiaal volgens het principe van ‘de goede
huisvader’.
§2
Het materiaal wordt niet ter beschikking van derden gesteld. Het ontleende materiaal wordt
niet doorgegeven aan eventuele andere kandidaat‐ontleners; elke ontlening verloopt via de
betrokken materiaalbeheerder.
§3
De ontlener is aansprakelijk voor schade aan en diefstal van het ontleende materiaal tijdens
de ontlening. De ontlener zal instaan voor een eventuele schadevergoeding. Deze
schadevergoeding wordt bepaald door de school of arts en is gebaseerd op offerte van een
van haar leveranciers voor de herstelling of desgevallend vervanging van het beschadigde of
gestolen materiaal. De ontlener heeft de mogelijkheid om alternatief zelf voor een
gelijkwaardige herstelling en/of vervanging in te staan. Indien het materiaal onherstelbaar en
onvervangbaar is, wordt er een minnelijke schikking getroffen tussen de ontlener en school
of arts.
§3
De muziekinstrumenten alsook een beperkte lijst fotografisch en audiovisueel materiaal zijn
door de HoGent en de school of arts verzekerd tegen schade en diefstal. Voor alle andere
items kan de ontlener via de school of arts en tegen betaling van de verzekeringspremie en
bijkomende ‘alle risico’s verzekering’ afsluiten. De ontlener zal bij schade of diefstal van
verzekerd en ontleend materiaal de verzekeringsvrijstelling aan de school of arts betalen.
§4
Bij diefstal wordt er steeds en onmiddellijk bij de vaststelling aangifte gedaan bij de politie.
Een kopie van de afgelegde verklaring wordt binnen de 7 dagen overgemaakt aan de
betrokken materiaalbeheerder.
§5
Bij schade of diefstal brengt de ontlener de materiaalbeheerder zo snel mogelijk op de
hoogte.
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Bijlage 2: details en tarief ontlening muziekinstrumenten en
REDcamera Herculeslab
Muziekinstrumenten
1. Enkel instrumenten in de uitleendienst Instrumenten kunnen ontleend worden.
2. De minimale ontleenperiode is 1 maand; de maximale 6 maanden.
3. De vergoeding voor langdurige gebruik van een instrument bedraagt €10 per instrument per
maand. Dit is een symbolisch bedrag, bedoeld om de minimale kosten voor onderhoud te
dekken.
REDcamera Herculeslab
1. Het gebruik van de RED‐camera is beperkt tot onderzoekers en studenten van de school of
arts. Inclusief zijn alle beschikbare toebehoren.
2. De RED‐camera en de lenzen zijn verzekerd in heel de wereld; de toebehoren zijn niet
verzekerd. Bij schade of diefstal betaalt de ontlener een schadevergoeding conform het
uitleenreglement.
3. Volgende tarieven zijn van toepassing:

RED‐camera

per uur

per dag

per week

activiteiten van onderzoekers of studenten
school of arts

€ 20

€100

€600
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