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1. De instrumenten wordt aangevraagd via www.rtcwestvlaanderen.be. De aangevraagde
begin- en einddatum zijn de dagen waarop de instrumenten geleverd en opgehaald worden
op een tijdstip dat voor de transportfirma past.
2. De school vinkt het vakje algemene voorwaarden bij de aanvraag via de website aan. Dit is
verplicht om de reservatie te kunnen uitvoeren.
3. De set wordt aan de receptie afgezet en daar beschikbaar gehouden voor ophaling.
4. De school verbindt er zich toe om de koffer alleen te laten gebruiken door leerkrachten met
voldoende kennis van de thematiek. Ze erkent en aanvaardt dat de koffer bij ontlening in
goede staat verkeert en gaat ermee akkoord om de kosten voor herstelling of vervanging te
dragen indien de koffer en het bijhorende materiaal verloren gaat of bij terug bezorging
beschadigd, stuk gemaakt of onvolledig is.
5. Indien de school bij ontvangst van de instrumenten toch bepaalde gebreken vaststelt wordt
RTC hier ten laatste 1 dag na ontvangst van op de hoogte gebracht.
6. Er is hoe dan ook voor elke mogelijke schade, zowel voor de gebruiker als voor eventuele
derden geen enkel verhaal mogelijk op de ontlener en/of om het even welke verwante
vennootschap.
7. De leerkrachten en leerlingen zijn verplicht respectvol om te gaan met de instrumenten.
8. De contactpersoon moet aan de hand van de ontvangen inventaris de instrumenten
controleren bij aankomst, vóór de ingebruikname van de instrumenten en het ondertekend
document terugsturen naar het RTC uiterlijk de eerste werkdag na ontvangst. Indien dit niet
op tijd gebeurt, kan de school aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of
tekorten toegebracht vóór het ontvangen van de instrumenten.
9. De instrumenten hebben een vaste plaats in de kisten en bepaalde kleine instrumenten
zitten in een doos of een mand. Zorg ervoor dat de instrumenten terug in de juiste kist
worden geplaatst, zoals aangegeven op de inventaris. Op deze manier krijgt de volgende
school de instrumenten op een ordentelijke manier.

RTC West-Vlaanderen vzw | Bouwcentrum Pottelberg |Engelse Wandeling 2F4L (ingang F3) |8500 Kortrijk
T: 051 27 55 60 | F: 051 27 55 51 | info@rtwestvlaanderen.be | www.rtcwestvlaanderen.be

