Gebruiksovereenkomst CM-springkasteel/obstakelbaan, publiboog, gehoorbescherming jonge
kinderen, opwarmbanners.
CM Vlaanderen stelt haar materiaal gratis ter beschikking van onderstaande organisator gedurende
het hieronder vermelde evenement volgens de afspraken opgenomen in deze overeenkomst.
De reservatie is pas geldig van het moment waarop één exemplaar van de gebruiksovereenkomst
ingevuld en ondertekend terug in het bezit is van CM Vlaanderen. Dit kan via de post of via e-mail.

Gegevens van de organisator
Naam organisatie:
Naam verantwoordelijke:
Adres:
Tel.:
E-mail:
Gegevens van het evenement
Datum van het evenement:
Naam van het evenement:
Contactpersoon + GSM ter plekke:
Adres waar het springkasteel/obstakelbaan/publiboog (schrappen wat niet past) geleverd
wordt:
Adres waar Gehoorbescherming voor jonge kinderen/opwarmbanners (schrappen wat niet
past) door organisatie afgehaald kunnen worden:

Bij verhuur springkasteel/obstakelbaan/publiboog:
Wordt geplaatst op gras / harde ondergrond (schrappen wat niet past)
Leveringsuur*:
Uur van afhaling *:
Verwachte opkomst: (aantal) personen
* Levering en afhaling tussen 1 uur vóór en 1 uur na het opgegeven tijdstip (tussen 9 en 22 uur)

Bij verhuur gehoorbescherming jonge kinderen:
Aanvraag van gratis (aantal, max 20) stuks gehoorbescherming.
Promotie via: (aanduiden wat past)
O Affiches
O Persoonlijke uitnodigingen
O Flyers
O Programmaboekjes
O Website
O Sponsorboekjes
O Andere………………………………………………………………………………
Voor akkoord
Voor de organisator

Voor CM Vlaanderen

Handtekening

naam van de organisator:
Datum ondertekening: . . / . . / 20..

Datum ondertekening: . . / . . / 20..

Het volgende wordt overeengekomen:
Algemene Gebruiksvoorwaarden
•
•
•

•
•

De materialen worden enkel uitgeleend voor publiek toegankelijke evenementen.
Bij ondertekening van deze gebruiksovereenkomst erkent de organisator over alle nodige
voorzieningen te beschikken om het CM-materiaal te kunnen gebruiken.
De organisator verleent een verantwoordelijke van CM Vlaanderen gratis toegang tot het
evenement om de naleving van het contract ter plekke te controleren (2 gratis toegangen
voorzien).
De organisator zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de CM-materialen de
kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen.
Je dient je aanvraag ten laatste 4 weken voor je event in.

Verzekering
•

•

•

CM Vlaanderen en de firma xxxxxx kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor
eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- en afbouw, schade aan grasvelden en
andere ondergronden of schade aan elektrische installaties. Of schade aan gelijk welke
installatie of andere goederen.
De organisator is verantwoordelijk voor alle schade aan zowel actieve gebruikers van het
CM-materiaal als van toevallige toeschouwers of bezoekers van het evenement. Of
voorwerpen veroorzaakt door het CM-materiaal, rechtstreeks of onrechtstreeks, wat de
oorzaak van de schade of letsel ook is.
De organisator is ertoe gebonden zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van het
gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische
verzekeringsmaatschappij, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot
weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens CM Vlaanderen of de firma
xxxxx.

Promotie CM Vlaanderen
De organisator verplicht er zich toe om in de promotie en tijdens het evenement en in alle
communicatie-uitingen geen enkel ander gezondheidsfonds/ziekenfonds dan CM Vlaanderen als
sponsor of adverteerder toe te laten.
De organisator verplicht zich ertoe om in alle communicatie-uitingen, waarin het evenement
gepromoot wordt, CM Vlaanderen te vermelden als sponsor. Dit op tenminste twee
verschillende promotiedragers op de volgende wijze:
•

•

•

•
•
•

Op affiche
Logo CM duidelijk zichtbaar en voldoende groot:
o Op een A3-formaat minstens 65 mm op 65 mm
o Op een A4-formaat minstens 40 mm op 40 mm
Op uitnodigingsfolder of flyer
Logo CM op voor- of achtercover, duidelijk zichtbaar en voldoende groot:
o Op een A4-formaat minstens 40 mm op 40 mm
o Op een A5-formaat minstens 35 mm op 35 mm
In programmaboekje
Logo CM op voor- of achtercover, duidelijk zichtbaar en voldoende groot:
o Op een A4-formaat minstens 40 mm op 40 mm
o Op een A5-formaat minstens 35 mm op 35 mm
In sponsorboekje
De advertentie van CM op een volledige bladzijde
Op de website bij het evenement
Logo CM met doorklikmogelijkheid naar www.cm.be duidelijk zichtbaar
Op Facebook
Logo CM met doorklikmogelijkheid naar www.cm.be duidelijk zichtbaar

Het logo van CM is te downloaden via https://www.cm.be/professioneel/pers/beeldbank.
Indien de organisator vierkleurendrukwerk gebruikt, worden de logo’s eveneens in quadri
afgedrukt.
In geval van een advertentie in het sponsorboekje bezorgt CM de advertentie aan de organisator.
Ten laatste één week voor aanvang van het evenement bezorgt de organisator een exemplaar
van de bovenvermelde communicatie-uitingen aan CM via:
-

Antwerpen: sponsoring.ant@cm.be
Limburg: sponsoring.lim@cm.be
Oost-Vlaanderen: sponsoring.ovl@cm.be
Vlaams-Brabant en Brussel: sponsoring.vlbb@cm.be
West-Vlaanderen: sponsoring.wvl@cm.be

Indien dit niet gebeurd is, heeft CM het recht de reservatie van het CM-springkasteel/obstakelbaan,
publiboog, gehoorbescherming jonge kinderen, opwarmbanners te annuleren.

Bij gebruik van de gehoorbescherming voor jonge kinderen
Een school, vereniging of organisatie die een muziekevenement plant (concert, festival, fuif …),
kan gratis gehoorbescherming voor jonge kinderen (van 2 tot 12 jaar) aanvragen.
Bij elke ontlening kan er een waarborg aan de bezoeker gevraagd worden, zijnde een bepaald
bedrag cash geld (25 euro) of identiteitskaart. Geef de bezoeker mee wanneer deze moet
binnengebracht worden en controleer bij het ontvangen of er geen schade is aan de
gehoorbescherming.
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

De gehoorbescherming wordt gratis ter beschikking gesteld aan de ontlener om uit te lenen
tijdens evenementen georganiseerd door de ontlener.
Per evenement kunnen er max. 20 stuks gehoorbescherming worden geleend.
De gehoorbescherming mag enkel geleend (en teruggebracht) worden in de daarvoor
voorziene opbergdozen.
CM (de uitlener) blijft eigenaar van de geleende gehoorbescherming.
De ontlener verklaart de geleende gehoorbescherming in goede staat ontvangen te hebben,
opgeborgen in één of meerdere opbergdozen.
De ontlener dient als een goede huisvader gebruik te maken van de geleende
gehoorbescherming en deze enkel te gebruiken tijdens het onder “gegevens van het
evenement” vermelde evenement.
De geleende gehoorbescherming zal ingeleverd worden de eerstvolgende maandag na het
evenement.
Indien de gehoorbescherming en/of opbergdoos bij inlevering zich niet meer bevindt in de
staat waarin de ontlener deze heeft geleend, ongeacht de oorzaak van deze beschadiging,
zal aan de ontlener een bedrag van 25 euro aangerekend worden per beschadigde opbergdoos
en 32,46 euro per beschadigde gehoorbescherming.
Ook bij verlies van de geleende gehoorbescherming en/of opbergdoos zal aan de ontlener
een bedrag van 25 euro aangerekend worden per opbergdoos en 32,46 euro per
gehoorbescherming.
Indien de geleende gehoorbescherming en/of opbergdoos niet wordt ingeleverd op de
afgesproken inleverdatum, zal aan de ontlener een forfaitair bedrag van 25 euro aangerekend
worden per opbergdoos en 32,46 euro per gehoorbescherming.
De uitlener is bevrijd van iedere aansprakelijkheid die zich zou voordoen door het gebruik
van de geleende gehoorbescherming, zowel door de uitlener als door derden.

Bij gebruik van het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog
Het CM-springkasteel/obstakelbaan kan gebruikt worden op evenementen met een verwachte
opkomst van minimaal 100 (springkasteel) of 150 (obstakelbaan) kinderen onder 13 jaar. Beiden
kunnen slechts voor één dag aangevraagd worden.
De publiboog kan bij evenementen vanaf 1.000 deelnemers.
1. Opzetten en weghalen
• Het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog wordt opgezet en weggehaald door een
externe firma (xxxxxx).
• De organisator houdt permanent toezicht op het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog
van bij het opstellen tot het weghalen van de funbaan door de firma en laat deze nooit
onbeheerd achter tijdens het evenement. De organisator staat in voor de bewaking en de
bewaring van het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog en alle toebehoren gedurende
de volledige huurperiode.
• Eén persoon van de organisatie dient aanwezig te zijn bij levering en afhaling om een
handje toe te steken bij het plaatsen en afbreken van het CMspringkasteel/obstakelbaan/publiboog, zoniet wordt 25 euro aangerekend.
• Elk oponthoud bij levering wordt aangerekend aan 10 euro per begonnen kwartier. (vb. voor
het ontruimen van een doorgang om het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog te
kunnen plaatsen/ophalen.)
• De organisator voorziet elektriciteit van 220 volt, minstens 16 ampére, tot aan de
achterkant van het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog (verlengkabel dient klaar te
liggen).
• Het CM-springkasteel/obstakelbaan wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte
ondergrond geplaatst.
Indien dit niet mogelijk is, valt de verantwoordelijkheid en de permante controle ten laste
van de huurder omdat op een harde ondergrond (beton, asfalt …) het CMspringkasteel/obstakelbaan niet op een veilige manier kan worden verankerd.
De ondergrond moet vrij zijn van steentjes en van zwerfvuil.
• Voor een veilig en aangenaam gebruik houdt de organisatie rekening met de afmetingen van
het CM-springkasteel (ca. 6m breed x 6m lang x 3m hoog)/obstakelbaan (ca. 4m breed x
18m lang x 5m hoog).
• De organisator neemt alle nodige veiligheidsmaatregelen die het gebruik van het CMspringkasteel/obstakelbaan/publiboog met zich meebrengen.
• Bij ondertekening van deze gebruiksovereenkomst erkent de organisator over alle nodige
voorzieningen te beschikken om het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog te kunnen
gebruiken zoals hierboven beschreven.
• Indien het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog wordt geannuleerd, verwittigt de
organisator onmiddellijk CM Vlaanderen en de firma xxxxxxxx, uiterlijk een week voor het
evenement.
• Indien ter plekke blijkt dat de firma xxxxxx het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog
ter plaatse niet kan opzetten om redenen buiten haar wil, zal door CM Vlaanderen aan de
organisator een bedrag van 200 euro worden aangerekend.
2. Gebruik van het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog
• Bij vriestemperaturen kunnen het CM-springkasteel/obstakelbaan niet gebruikt worden in
de buitenlucht. Binnen kan dat te allen tijde wel.
• De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door de firma
xxxxxx uitgeschakeld worden bij het afhalen van het CMspringkasteel/obstakelbaan/publiboog.
• Ook bij regenweer blijft het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog in opgeblazen
toestand voor de hele huurperiode tot ze wordt afgehaald. (Uitzondering: bij onweer en
hevige rukwinden mag de organisator het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog
tijdelijk aflaten! Als de storm is gaan liggen dient de blaasinstallatie onmiddellijk terug
aangezet te worden.)
• Gebruik van het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog staat steeds onder toezicht van
minstens één volwassene.

•
•

•
•

•

•
•

Zodra het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog is geïnstalleerd, valt het gebruik ervan
onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de organisator.
Het CM-springkasteel/obstakelbaan is ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor
volwassenen! Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen, … zijn verboden
tijdens het gebruik van het CM-springkasteel/obstakelbaan om materiële en lichamelijke
schade te voorkomen. Het CM-springkasteel/obstakelbaan mag door maximum 20 kinderen
tegelijkertijd gebruikt worden.
Het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog mag na opstelling niet meer verplaatst
worden.
Alle meegeleverde spandoeken en slogans blijven op het CMspringkasteel/obstakelbaan/publiboog aanwezig en worden niet afgedekt door andere
vaandels, affiches, …
Het is verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het CMspringkasteel/obstakelbaan, te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid
te geven om makkelijk op en af het CM-springkasteel/obstakelbaan te gaan.
Bij defect tijdens de huurperiode dient de organisator de firma xxxx onmiddellijk te
verwittigen op xxxx xx xx xx.
Het is verboden het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog verder te verhuren of
geldelijk uit te baten.

3. Schade
• Bij opstelling erkent de organisator uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking
van het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog heeft vergewist en dat hij van het
gebruik ervan op de hoogte is.
• De organisator zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het CMspringkasteel/obstakelbaan/publiboog en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging
(nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen.
• Bij ernstige bevuiling van het CM-springkasteel/obstakelbaan/publiboog moet de
organisatie extra reinigingskosten van 50 euro betalen aan de leverancier. Onder ernstige
bevuiling wordt bevuiling begrepen die meer inhoudt dan de louter door de plaatsing en
normaal gebruik ontstane bevuiling, zoals etens- en drankvlekken, moddervervuiling, verfof stiftvlekken, …

