
BESTELPROCEDURE UITLEENDIENST FEEST-, EN AUDIOVISUEEL 

MATERIAAL DOOR OPNIEUW & CO 

voor erkende verenigingen, buurtcomités en niet-stedelijke scholen 

 

Aanvang: 

1 januari 2017 (feestmateriaal) 

1 januari 2020 (audiovisueel materiaal) 

Adres en telefoon: 

Opnieuw & Co, Vredebaan 76 te 2640 Mortsel – tel. 03/488 38 83 

Contactpersoon Opnieuw & Co: 

Mvr. Rieke Meskens (e-mail: rieke.meskens@opnieuwenco.be - gsm: 0472/11.29.78) 

Openingsuren balie: 

- van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 18u (algemeen) 

- voor het plaatsen van een reservatie (op afspraak bij Rieke Meskens) 

Bereikbaarheid zaterdag: 

dienst logistiek, enkel telefonisch van 9u30 tot 18u 

Wanneer bestellen: 

vanaf 15 januari van elk kalenderjaar en minimum 1 maand voorafgaand aan je geplande 

evenement 

Hoe materiaal aanvragen ? 

Het bestelformulier van Opnieuw & Co kan je op volgende manieren bekomen: 

- via de link op website www.opnieuwenco.be/verhuur-en uitleen 

- per e-mail via feestmateriaal.stadmortsel@opnieuwenco.be 

- ter plaatse aan de balie van Opnieuw & Co tijdens de openingsuren (op afspraak). 

 

 

 



Je bezorgt je aanvraag volledig ingevuld aan Opnieuw & Co: 

- via het online bestelformulier op de website van Opnieuw & Co 

- per e-mail via feestmateriaal.stadmortsel@opnieuwenco.be 

- ter plaatse aan de balie van Opnieuw & Co (op afspraak bij Rieke Meskens) 

De beschikbaarheid van het gevraagde materiaal wordt nagekeken en je aanvraag eventueel 

aangepast naar het nog beschikbare materiaal (het principe ‘op = op’ blijft gehanteerd). 

Jouw bestelling: 

Opnieuw & Co bevestigt steeds jouw bestelling aan de hand van het bestelformulier - hetzij per 

email, hetzij aan de balie – pas dan is je bestelling definitief. 
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Leveren en ophalen materiaal: 

1.a “feestmateriaal” 

Het transport gebeurt door Opnieuw & Co op afspraak. Zowel bij het leveren als bij het ophalen 

van de materialen dient een contactpersoon aanwezig te zijn. Hiervoor dient de aanwezige 

contactpersoon bij bestelling van de materialen vermeld te worden op het bestelformulier (met 

naam en bereikbaar telefoonnummer op het moment van levering en ophaling). 

Ontvangst goederen: 

Zowel bij het leveren als bij het ophalen van de materialen dient de contactpersoon te tekenen 

(datum, naam en handtekening) voor ontvangst en teruggave van de goederen. 

Overzicht van  

Waarborg: 

Per verhuring zal een waarborg van 100 euro worden aangerekend. Het opgehaalde materiaal 

wordt binnen 2 werkdagen nagekeken op schade/ontbrekende materialen/teruggave in 

onbehoorlijke toestand. De waarborg wordt binnen 7 werkdagen na het nazicht van het materiaal 

terugbetaald. Bij nalatigheid wordt de boete onmiddellijk verrekend met de waarborg. Indien de 

boete de waarborg overschrijdt zal een bijkomend factuur worden opgemaakt . 

Prijzen: 

De prijzen per stuk gehuurd materiaal blijven identiek aan de geleverde prijs van het materiaal 



door de stad Mortsel in 2016. 

Betaling reservatie: 

De betaling van gehuurde materialen, de waarborg en eventuele extra’s moeten uiterlijk 14 

kalenderdagen voorafgaand aan de levering overgemaakt zijn aan Opnieuw & Co door 

overschrijving volgens de gegevens op de ontvangen factuur.  

Extra’s: 

Levering op zaterdag (25 euro/uur) of op een etage (30 euro/uur), plaatsing van de materialen 

en opzetten van tenten (30 euro/uur) kunnen door Opnieuw & Co verzorgd worden tegen een 

meerprijs ten laste van de huurder. Hiervoor dient steeds vooraf een offerte te worden gevraagd 

bij Opnieuw & Co. 

Boetes: 

Boetes worden verrekend bij de teruggave van de waarborg of bijkomend gefactureerd indien 

onvoldoende borgstelling. Beschadigd en bevuild materiaal wordt hersteld en gepoetst tegen een 

tarief van 30 euro/uur, bij verlies of onherstelbare schade zal de nieuwprijs van het materiaal 

worden aangerekend, deze kosten zijn steeds ten laste van de huurder.  

 

Een overzicht van de materialen kan u hieronder terugvinden: 

 

MATERIAAL AFMETINGEN SPECIFICATIES VERHUURPRIJS PER 
STUK 

    INCL. BTW 6% 

DANSVLOER 7 X 5 M € 21,00 

DANSVLOER 10 X 10 M € 46,00 

PODIUM MET TRAPJE 1 X 2 M/0,40 M HOOG  € 5,25 

PODIUM MET TRAPJE 1 X 2 M/0,60 M HOOG  € 5,25 

PODIUM MET TRAPJE 1 X 2 M/TOT 0,60 M HOOG  € 5,25 

PODIUM MET TRAPJE 1 x 2 M/0,80 M HOOG € 5,25 

KAPSTOK 50 HAKEN/STUK € 3,00 

SPOELBAK DUBBEL € 22,50 

TOOG LENGTE 1,20 M € 22,50 

TENTOONSTELLINGSPANELEN 1,5 X 2,05 M € 1,10 

GRIJZE STAPELSTOELEN LOSSE STOELEN € 0,30 

KLAPSTOELEN OP KAR PER KAR VAN 50 STUKS € 15,00 

TAFEL 2 X 0,80 M € 1,10 

TAFEL 2 X 0,70 M € 1,10 



TAFEL 2 X 0,50 M € 1,10 

TAFEL 1,20 X 0,50 M € 1,10 

TAFEL 1,20 X 0,40 M € 1,10 

STA TAFEL 1,10 H x 0,85 M € 1,51 

MEGAFOON Megafoon € 5,00 

BARBECUE Barbecue € 5,00 

BUTTONMACHINE Buttonmachine € 17,00 

GLÛWHEIN VERWARMER Glühwein verwarmer € 8,00 

PERCOLATOR VOOR KOFFIE Percolator voor koffie € 8,00 

HERBRUIKBARE BEKERS Herbruikbare bekers (waarborg 1€ per 
beker) 

€ 0,00 

  Bekers dienen afgewassen 
teruggebracht te worden 

  

 

 

 

1.b “audiovisueel materiaal” 

Deze materialen worden NIET geleverd en kunnen enkel op vrijdag (9u-17u) worden opgehaald, en 

maandag (9u17u) worden teruggebracht. 

Dit steeds op afspraak  bij Rieke Meskens (e-mail: rieke.meskens@opnieuwenco.be - gsm: 

0472/11.29.78).  

 

De materialen zijn geclusterd en kunnen enkel nog ontleend worden per set. Het principe op=op 

blijft, net zoals bij het ontlenen van het feestmateriaal, gehanteerd.  

Een overzicht van de sets kan u hieronder terugvinden:  

MATERIAAL AFMETINGEN SPECIFICATIES VERHUURPRIJS 
PER STUK 

    INCL. BTW 6% 

Set 1 audiovisueel 
materiaal 

Blueray speler / plasma tv / chromecast € 22,00 

Set 2 discobar Dubbele CD speler / geluidsmeter / Micro Shure / 
mengpaneel / 

€ 170,00 

  Pioneer XDJ-R / platenspeler / actieve subs & tops   

Set 3 Live muziek DI-box / geluidsmeter / mengtafel / Micro / Micro 
shure / Multikabel / 

€ 330,00 

  luidsprekers / versterker / HK subwoofer / micro 
statieven / topkasten 

  

Set 4 licht buiten tuinspots / set shucko buiten € 8,00 

Set 5 licht discobar LED-par / Lichtsturing € 22,00 

Set 6 licht fuif Blacklight LED lampen / Lichtefect / Movinghead / 
spiegelbol /rookmachine 

€ 120,00 

  stroboscoop / licht statieven /    



Set 7 quiz en 
presentatie 

Luidsprekers EV ZXa1 / Micro / Data projector / 
projectiescherm /microstatieven 

€ 65,00 

  luidspreker statieven / klein audio mengtafel   

      

 

Waarborg/boetes:  

 

Voor deze materialen zal er vooraf geen waarborg aangerekend worden.  

 

De kosten die gemaakt werden na het binnenbrengen van beschadigd materiaal, zullen integraal 

verhaald worden op de huurder die de materialen in deze staat terug binnen heeft gebracht. 

Bij verlies of onherstelbare schade zal de nieuwprijs van het materiaal worden aangerekend, deze 

kosten zijn steeds ten laste van de huurder.  

 

Betaling reservatie: 

De betaling van gehuurde materialen, de waarborg en eventuele extra’s moeten uiterlijk 14 

kalenderdagen voorafgaand aan de levering overgemaakt zijn aan Opnieuw & Co door 

overschrijving volgens de gegevens op de ontvangen factuur.   

 

 


