Fotogroep Antwerpen vzw
Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier

Reglement Tentoonstellingsmateriaal FgA
Algemene bepalingen
1. Alle bij de FgA aangesloten kringen kunnen gebruikmaken van deze uitleendienst.

Het materiaal mag enkel en alleen voor manifestaties IN EIGEN BEHEER worden
aangewent. In geen geval is onderverhuring aan derden toegestaan

2. Volgende orde van prioriteit zal strikt worden toegepast
a) Manifestaties FgA
b) Manifestaties van de aangesloten kringen
Deze prioriteit vervalt uiteraard na toekenning van het materiaal

3. Het materiaal kan in principe slechts ontleend worden voor een periode van maximum 14 dagen
De vermelde huurprijs is per weekeinde.
4. Aanvraag voor ontlening:

Aanvragen gebeuren met het daarvoor bestemd aanvraagformulier en moet minimum 3 maanden voor
uw geplande manifestatie gebeuren, en met dien verstande dat slechts na inleveren van het materiaal
kan gereserveerd worden voor een volgende manifestatie.
Aanvraagformulier per mail versturen naar blockxl@gmail.com .
Het formulier is te vinden op http://www.fotogroepantwerpen.be onder uitleendienst\aanvraag
Indien het desbetreffende materiaal vrij is krijgt de kandidaat-ontlener een bevestiging van de aanvraag
toegestuurd. Van dan wordt een optieperiode van 14 dagen gewaarborgd.
De ontlener zal binnen de veertien dagen na ontvangst van de bevestiging de huursom, samen met
de waarborg overmaken op het rekeningnummer 001-6211316-94 van FgA vzw,
Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier met vermelding van het dossier nummer.
Deze waarborgsom zal, wanner het materiaal volledig en in perfecte staat wordt ingeleverd,op de
rekening van de ontlener worden teruggestort.

6.Aan de ontlening van het materiaal is automatisch de verbinding aangegaan dat het ontleende
materiaal met de grootste zorg wordt behandeld, gevrijwaard tegen brand, diefstal en/of beschadiging
van welke aard ook. Indien, ondanks deze goede zorgen, toch schade wordt vastgesteld, MOET
onmiddellijk De materiaalmeester telefonisch en/of per mail verwittigd worden.
8. Voor verenigingen die geen lid zijn van FgA vzw is de huurprijs x 2. Deze verenigingen krijgen hun
toezegging max twee maanden voor de uitleendatum. Dit om de eigen clubs niet te benadelen;
7. Alle gevallen niet voorzien in dit reglement behoren tot de verantwoordelijkheid van de
Raad van Bestuur FgA.

Raad van Bestuur FgA.

Fotogroep Antwerpen vzw
Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier

A.Tentoonstellingspanelen
Er worden 2 sets tentoonsstellinspanelen ter ontlening aangeboden
1. Panelen met TL lampen
Het tentoonstellingsmateriaal, bestaande uit tweezijdig te gebruiken panelen met
aangepast.verlichtingssysteem en toebehorende voor het ophangen van foto’s in kaders, kan geheel of
gedeeltelijk worden ontleend voor een huursom van 175 euro.
Tegelijkertijd zal er een waarborg gevraagd worden van 175 euro
Het betreft 15 panelen van 2 m x 1,2 m en 5 panelen van 1 m x 1,2 m.
Bij deze opstelling worden 2 soorten ophanghaken meegeleverd
Min 120 stuks voor lichte foto´s
Min 90 stuks voor zwaardere foto´s
Bij verlies van de ophanghaken wordt er voor de lichte haken 3€ aangerekend en voor de zware haken
5€. Defecte haken worden mee terug geleverd maar er worden er geen kosten voor aangerekend
2.

Panelen met spots

Het tentoonstellingsmateriaal, bestaande uit tweezijdig te gebruiken panelen met 159 spots en
toebehorende voor het ophangen van foto’s in kaders, kan geheel of gedeeltelijk worden ontleend voor
een huursom van 175 euro.
Tegelijkertijd zal er een waarborg gevraagd worden van 175 euro
Het betreft 15 panelen van 2 m x 1,2 m en 6 panelen van 1 m x 1,2 m.

3. Afhalen materiaal
Het materiaal moet door de ontlener met eigen vervoer worden afgehaald en teruggebracht bij de
materiaalmeester, na afspraak, in de bergruimte
gelegen Driehoek 2, 2370 Arendonk
Voor het transport kan bestelwagen, een lichte vrachtwagen of een aanhangwagen worden gebruikt, zij
het steeds MET EEN GESLOTEN LAADRUIMTE.
De nuttige laadruimte moet minimaal volgende afmetingen hebben:
Lengte 2,50 m.- breedte 1, m.- hoogte 1, 50 m.
Het afhalen en terugbrengen van het materiaal gebeurt op afspraak na 16u30.
Bij uitzondering kan na overleg een ander uur worden afgesproken.
4. Het plaatsen en monteren van de panelen gebeurd door de ontlener.
Er staat vanuit FgA steeds een helper ter beschikking om te helpen bij het monteren van de panelen.
Voor deze helper wordt een extra onkostenvergoeding van 25 € aangerekend en dient dezelfde avond
aan de persoon te worden betaald, de ontlener is ook verplicht minimum 4 helpers te voorzien voor
opbouw van de tentoonstellingspanelen samen met de FgA helper.
Indien deze helper gewenst is dient de aanvraag vergezeld te zijn van een stadsplan of een gedetailleerde
situatieschets van de plaats waar het materiaal moet worden opgesteld.
Op het aanvraag formulier dient wel te worden vermeld of u over een helper wilt beschikken.
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B. Fotokaders
1. Deze fotokaders kunnen ontleend worden door ieder aangesloten lid bij FgA
2. Er zijn aluminium fotokaders beschikbaar als volgt.
Afmetingen in cm

Aantal

Huurprijs in €

Waarborg in €

30 x 40
40 x 50
70 x 50
60 x 60

220
110
50
20

1
1
2
2

1
1
5
5

Ter huur per xx
kaders
11
10
5
5

3. De ontlener zal binnen de veertien dagen na ontvangst van de bevestiging het hierop vermelde bedrag
storten op rekeningnummer 001-6211316-94 van FgA vzw, Driehoek 2, 2370 Arendonk
Bij glasbreuk wordt er

voor een 30x40 glas 3.00 € aangerekend
voor een 40x50 glas 4.00 € aangerekend
voor een 70x50 glas 5.00 € aangerekend
voor een 60x60 glas 5.00 € aangerekend

4. De fotokaders moeten afgehaald en teruggebracht worden bij de materiaalmeester
zoals beschreven in het bevestigingsdocument.

C. Projectiescherm 3x3 m
1. Het projectiescherm kan ontleend worden door ieder aangesloten lid bij FgA
2 De ontleningsprijs bedraagt 30 euro en de waarborg is 50 euro
3. Het scherm wordt afgehaald en teruggebracht bij de materiaalmeester zoals beschreven in het
bevestigingsdocument.

D. Bouwstatieven met mobiele verlichting ( Momenteel Niet beschikbaar)
Ze zijn te huur per set. Een set bestaat uit 2 bouwstatieven + horizontale bare van 2,5 m.
Daarbij een koffer met daarin: 4 LED spots van 10Watt (lichtopbrengst 100w), 2 priseblokken,
2 verlengkabels van 5 meter en bevestigingsmateriaal. Huurprijs 10 euro en waarborg 20 euro.

Raad van Bestuur FgA

