
ONTLENINGSOVEREENKOMST  
 
 
Tussen Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt, met zetel te Otterdreef 7 2980 Halle-
Zoersel, hierna ‘de uitlener’ 
Contactpersoon: de materiaalbeheerder:……………………………………………………. 
 
En de verantwoordelijke ontlener: …………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………………………………... 
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………. 
Hierna ‘de ontlener’, 
 
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de ontlener zich akkoord de overeenkomst, het 
reglement en de gebruiksvoorwaarden na te leven. Het reglement en de gebruiksvoorwaarden worden op de 
achterzijde vermeldt. De ontlener neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij op te treden voor ....................  (naam vereniging of instantie).  
 
Het volgende materiaal wordt uitgeleend: …………………………………………………... 
…………………………………………………………………………….(soort en hoeveelheid) 
 
Hij/zij wordt het ontleende materiaal ter beschikking gesteld met als doel 
…………………………………………………..…(doel en aard van het onderzoek vermelden) 
 
De ontlening heeft plaats voor de duur van ................................. (# dagen, weken, maanden vermelden) en dit 
over de periode van  .......................................(datum) tot .......................................(datum).  
 
De ontleningsvergoeding die bij de ondertekening moet worden betaald bedraagt …………………… EUR. 
(10 euro/amfibieënfuik voor ontlening korter dan 14 dagen en 15 €/amfibiefuik voor ontlening tussen 14 dagen 
en 1 maand; 20 euro/amfibieënfuik voor ontlening korter dan 14 dagen en 30 €/amfibiefuik voor ontlening 
tussen 14 dagen en 1 maand voor overheidsinstellingen, advies- en studiebureaus) 
 
De waarborg die moet worden voldaan bij de ondertekening bedraagt …………….. EUR (50 EUR per 
amfibiefuik voor particulieren, 100 EUR per amfibiefuik voor overheidsinstellingen, advies- en studiebureaus). 
De waarborg wordt teruggegeven wanneer het materiaal op de afgesproken datum in goede staat en na gebruik 
onder de vastgestelde voorwaarden wordt teruggegeven.  
 
Deze overeenkomst is opgesteld te …………………. op ............................(datum) in twee exemplaren, één 
voor elke partij. 
 
 
Voor ontvangst van ….. EUR  - waarborg: ...................EUR  
Voor teruggave van ….. EUR -  waarborg: ...................EUR 
 
(Handtekening ontlener)               (Handtekening uitlener)                   
Ontleningsaanvragen moeten door de ontlener worden gericht aan robert.jooris@telenet.be. 
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REGLEMENT & GEBRUIKSVOORWAARDEN 

 
 
Artikel 1 - doelstelling 
Hyla - de reptielen- en amfibieënwerkgroep onder de vzw Natuurpunt Studie - stelt tegen een 
ontleningsvergoeding amfibiefuiken ter beschikking met het oog op onderzoek naar reptielen en amfibieën. De 
amfibiefuiken mogen uitsluitend worden gebruikt voor het levend vangen van amfibieën en vissen. 
 
Artikel 2 – persoonlijk  
De uitlening gebeurt ten persoonlijke titel. In geen geval kunnen fuiken aan derden worden doorgegeven. 
 
Artikel 3 – verplichtingen van de ontlener 
• Tijdens het gebruik neemt de ontlener de volledige verantwoordelijkheid voor alle door hem verrichte 

handelingen met de amfibiefuiken. Hij dient bij de ontlening alle nodige documenten, vergunningen of 
machtigingen aan de ontlener te kunnen voorleggen (vooral ontheffing op het Soortenbesluit). 

• De gebruiker moet alle nodige veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. De uitlener kan in geen enkel 
geval verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen bij het gebruik van de amfibieënfuiken. 

• De gebruiker moet al het mogelijke doen om sterfte van gevangen dieren te voorkomen. De fuiken moeten 
minimaal om de 10 uur worden geledigd. 

• De resultaten van het onderzoek moeten telkens voor 31 december van het jaar waarin het onderzoek werd 
uitgevoerd, worden overgemaakt aan de Hyla. 

• De ontlener draag zorg voor de fuiken.  
• De amfibieënfuiken moeten verdekt worden opgesteld om diefstal te voorkomen. 
• Het materiaal moet in goede, zuivere staat aan de uitlener worden terugbezorgd op het door de uitlener 

vooraf bepaalde ophaalpunt. Reinigen gebeurt met helder water, nooit met detergent of bijtende middelen. 
 
Artikel 4 – waarborg/vergoeding/schade 
Bij verlies of ernstige beschadiging moet voor elke verloren of ernstig beschadigde amfibiefuik de actuele 
waarde van de fuik door de ontlener aan de uitlener worden vergoed aan nieuwprijs (279 €/fuik op 1/1/2014). 
Voor elke ontleende amfibieënfuik moet bij de ontlening door een borg van 50 euro worden betaald. 
Voor gebruik van de amfibieënfuiken wordt een ontleningsvergoeding gevraagd van 10 euro/amfibieënfuik 
voor ontlening korter dan 14 dagen en 15 euro/amfibiefuik voor ontlening tussen 14 dagen en 1 maand. Voor 
overheidsinstanties (gemeenten, steden, provincies, overheidsbedrijven) en commerciële instellingen 
(adviesbureaus, studiebureaus, …) wordt voor elke ontleende amfibiefuik een borg van 100 euro betaald en 
wordt voor gebruik van de amfibieënfuiken een ontleningsvergoeding gevraagd van 20 euro/amfibieënfuik 
voor ontlening korter dan 14 dagen en 30 euro/amfibiefuik voor ontlening tussen 14 dagen en 1 maand.  
Deze ontleningsvergoeding wordt bij teruggave van de fuiken niet terugbetaald. Het bedrag wordt door de 
uitlener gebruikt voor regulier herstel van de fuiken en fuikmonden. 
 
Artikel 5 - beëindiging 
Wanneer de ontlener één van de wettelijke of hier bepaalde verplichtingen overtreedt, kan de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang worden beëindigd door de uitlener. 
 
(Handtekening + vermelding gelezen en goedgekeurd)  
 
De ontlener/ ondergetekende             Hyla 


