
 Reglement ten behoeve van het lenen en/of huren van de aanhanger 

1. Alleen leden van de Biologische Tuiniersvereniging Oldeneel kunnen de aanhanger 

lenen en/of huren.  

2. De Vereniging, vertegenwoordigd door het bestuur,  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

eventuele schade die ontstaan is tijdens of door gebruik van de aanhanger. 

3. Het lenen geldt alleen voor tuinwerkzaamheden van/voor de vereniging (het ophalen 

of afvoeren van moestuin goederen). 

4. De vereniging is er een  voorstander van dat uzelf alle afval verwerkt van uw tuin 

d.m.v. het maken van compost. U kunt bijna alles zelf op uw tuin recyclen. Heeft u 

daar vragen over dan kunt u bij de vereniging terecht (er is kennis genoeg bij de 

leden). Ook via google en/of youtube is er het een en ander te vinden.  

5. Het lenen van de aanhanger is gratis voor een duur van een dagdeel te weten: van  

7:00-12:30 – 13:00 -17:00 uur. Mocht de aanhanger niet gereserveerd zijn door een 

ander lid dan zijn dit slechts advies tijden en mogen er zelf afspraken gemaakt worden. 

In overleg kunt u de aanhanger langer lenen maar maximaal voor de duur van 1 dag. 

6. Wanneer een lid van de vereniging de aanhanger wil huren kan dit per dagdeel of per 

dag. Voor een halve dag van 7:00 tot 12:30 of van 13:00 tot 18:30 is de prijs 10 euro. 

Voor een hele dag van 7:00 tot 18.30 is de huur 15 euro. Maximale huurtermijn: 1 

dag. 

7. Het uitlenen gaat voor het verhuren van de aanhanger, mits dit minimaal 48 uur. voor 

de aanvang van nieuwe dag is aangegeven. Bijvoorbeeld de aanhanger is verhuurd op 

zaterdag 2 september, maar een tuinier wil graag wat snoeihout afvoeren op een dag 

dat de aanhanger is verhuurd. Dan moet dit voor donderdag 31 augustus bekend zijn 

bij de verhuur administratie via btvoldeneel@gmail.com. Dan gaat de lener voor in 

deze situatie. (zorg ervoor dat u zich hiervan bewust bent op het moment dat u de 

aanhanger wilt huren) 

8. Er wordt geen borg geheven voor de aanhanger.  

9. Een lid haalt de sleutel van de aanhanger op bij de verhuurder, op het tuincomplex zelf 

of op een andere manier in overleg met de verhuurder.  

10. Een lid dient zelf voor sjorbanden te zorgen om het materiaal vast te zetten. Er is een 

net aanwezig en een afdekzeil.  

11. Controleer voor vertrek of u de aanhanger goed heeft gekoppeld aan uw auto (rem- en 

knipperlichten, het neuswiel omhoog is gedraaid en goed vast zit en controleer of de 

koppeling vast op de kogel zit door de aanhanger op te tillen.  

12. Voor de aanhanger is geen aanhanger rijbewijs nodig. Let wel op het aantal kilo dat u 

mag vervoeren met uw auto in combinatie met de aanhanger. Het laadvermogen van 

de aanhanger is 750 KG en de aanhanger is ongeremd.  

13. Een lid wat schade maakt aan de aanhanger dient dit zelf op eigen kosten te repareren, 

gelieve binnen een week. Voorafgaande aan het lenen van de aanhanger wordt van het 



lid verwacht dat hij/zij de  aanhanger  inspecteert op gebreken en deze indien nodig  

meldt bij de verhuurder/bestuur indien mogelijk met foto.  De verhuurder controleert 

de aanhanger na verhuur en niet gemelde schade wordt verhaald op de laatste lener of 

huurder. 

14. Het normale onderhoud van de aanhanger wordt door de vereniging gedaan (lampen 

en slijtage) en de daardoor ontstane kosten komen voor rekening van de vereniging, 

mits dit niet door schade komt. 

15. Er mag geen zand worden afgevoerd van de moestuin. Wortels moeten grondig zijn 

uitgeschud en ontdaan zijn van zo veel mogelijk zand (tip: begin een aantal dagen 

eerder dan u de wortels wilt afvoeren. Dan kunt u in 2 a 3 keer al het zand losschudden 

door de stapel om te gooien) 

16. De aanhanger dient netjes en schoon achter gelaten te worden. Houdt het lid zich hier 

herhaaldelijk niet aan dan mag het lid de aanhanger niet meer lenen. Het bestuur zal 

desbetreffend lid waarschuwen en  indien nodig schoonmaakkosten ter hoogte van €10 

vragen. 

17. De aanhanger wordt weer teruggezet op de plek naast de keet en wordt weer 

vastgemaakt aan het kettingslot. Met het net erbij vast en met een zeil over de 

aanhanger. De sleutel wordt overgedragen aan de volgende huurder of teruggebracht 

naar de verhuurder, bij aanvang van het lenen/huren van de aanhanger zal via het 

bestuur duidelijk worden gemaakt hoe u de sleutel dient terug te brengen. 

 

Het bestuur wenst u veilige kilometers.  
 


