Uitleenreglement Automatische Externe Defibrillator (AED) met toebehoren (Rescue Kit – Set
reserve electroden - Gebruiksaanwijzing).
1. De aanvraag:
De gemeente ontleent een AED toestel
gratis aan erkende verenigingen van de
gemeente Wichelen die een
evenement organiseren op de
gemeente.
Behoudens onvoorziene gevallen dient
de aanvraag schriftelijk te gebeuren en
dat uiterlijk twee weken voor de
aanvang van het evenement. Bij
aanvraag tot uitlenen van het AED
toestel door verschillende verenigingen
in dezelfde periode, wordt voorrang
verleend aan het evenement met de
hoogste risicofactor. Het
beslissingsrecht over deze voorrang ligt
bij het college van burgemeester en
schepenen. De ontlening wordt
beperkt tot maximaal 4 kalenderdagen.
2. Verantwoordelijkheid:
Op het uitleenformulier staat de naam vermeld van diegene die verantwoordelijk zal zijn
voor het toestel. Zo niet wordt de persoon die het afhaalt aanzien als verantwoordelijke.
Deze persoon moet meerderjarig zijn en kan aansprakelijk worden gesteld tot het betalen
van de hieronder vermelde kosten.
3. Afhalen en terugbrengen van het toestel met toebehoren:
Het AED toestel wordt afgehaald en terug gebracht in het Sociaal Huis tijdens de
openingsuren. Bij het terugbrengen zal het AED toestel met toebehoren gecontroleerd
worden samen met de persoon die het materiaal terugbrengt. De periode van de ontlening
en de afspraken betreffende het afhalen en terugbrengen dienen strikt te worden nageleefd.
Door het handtekenen van het uitleenformulier verklaart de ontlener zich akkoord met dit
uitleenreglement.
4. Tarieven:
De ontlening van het toestel is gratis.
De hieronder vermelde tarieven worden aangerekend wanneer het materiaal in zo een mate
beschadigd is waardoor het meer mogelijk is om het nog verder te gebruiken. Deze tarieven
gelden ook bij verlies of het niet terugbrengen van het materiaal. Het tarief voor het
vervangen van de electroden is niet van toepassing wanneer het AED toestel oordeelkundig
werd gebruikt in een noodsituatie.

De tarieven worden vastgesteld op:
 AED toestel: € 950
 Electroden:
€ 300
 Rescue Kit:
€ 50
 Wanneer het toestel hersteld moet/kan worden, wordt de volledige herstellingskost
doorgerekend.
5. Zorg voor het toestel:
De ontlener zal het toestel gebruiken volgens de voorschriften vermeld in de gebruiksaanwijzing.
Het materiaal mag nooit in regen of vriesweer vertoeven. Om de capaciteit van de batterij te
behouden mag het toestel niet onnodig worden gestart. Het AED toestel en het toebehoren mag
niet verder worden uitgeleend of verhuurd aan derden.
6. Aansprakelijkheid:
Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of
andere schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de automatische
externe defibrillator.

