
Uitleenkoffer voor kleuters: 

Reglement voor de gebruikers 
 

1. Toegankelijkheid 
 

Voor wie?  

 

De koffer kan uitgeleend worden door leerkrachten of studenten lerarenopleiding 

kleuteronderwijs of lager onderwijs.  

 
Hoe reserveren?  

 

Reserveren kan door te surfen naar www.armandpien.be/page/kleuterkoffer  

Onder ‘praktische info’ vindt u een formulier om de koffer te reserveren.  

 

 
Hoe afhalen?  
 

Na reservatie kan u de koffer op woensdag afhalen tussen 9 u en 17 u, in de UGent-

Volkssterrenwacht Armand Pien (ingang Gezusters Lovelingstraat, 9000 Gent) na 

afspraak via 09 264 36 74 of info@armandpien.be.  

Afwijkingen op deze uren kunnen we niet toestaan.  

 
Hoe terugbrengen?  
 

Het terugbrengen van de koffer gebeurt op dezelfde manier, maar ten laatste de 

dinsdag twee weken later.  

 
Vervoer 

 

De koffer bestaat in feite uit meerdere koffers met heel wat materiaal. Als je met de 

fiets of openbaar vervoer komt, zal het niet lukken dit in één keer mee te nemen. Zorg 

dus zeker voor een wagen.  

 

2. Tarief 
  
Je komt met je klas op bezoek in de UGent Volkssterrenwacht Armand Pien.  

 
Wie de koffer ontleent voorafgaand of na een bezoek met de klas aan de UGent-

Volkssterrenwacht Armand Pien mag de koffer gratis ontlenen. 

Via onze website www.armandpien.be kan u een klasbezoek reserveren.  

 
Je komt niet met je klas op bezoek in deUGent Volkssterrenwacht Armand Pien.  

 

De koffer kost €80 voor een periode van twee weken. Na bevestiging van uw reservatie kan 

u dit bedrag storten op ons rekeningnummer, waarna uw reservatie definitief is.  

 

 

 

 

http://www.armandpien.be/page/kleuterkoffer
mailto:info@armandpien.be
http://www.armandpien.be/


Termijn 
 

De koffer wordt uitgeleend voor een periode van 2 weken.  

De uitleentermijn kan op verzoek van de ontlener ten hoogste 1 maal worden verlengd met 1 

week, op voorwaarde dat het materiaal niet door een andere persoon werd gereserveerd. 

 
Te laat?  

 

Wie de koffer na het verstrijken van de uitleentermijn niet op tijd terugbrengt moet een boete 

betalen van €40 per week. 

 
Verantwoordelijkheid van de ontlener 
 

De ontlener is verantwoordelijk voor de op zijn/haar naam uitgeleende materialen. De koffer 

mag niet verder worden uitgeleend aan derden. 

Bij afhaling en bij terugbrengen overlopen de ontlener en de educatieve medewerker van de 

volkssterrenwacht samen de inhoud van de koffer, om zich ervan te vergewissen dat deze 

niet beschadigd of onvolledig is.  

Indien er na het uitlenen verlies of beschadiging van materiaal vastgesteld wordt, zal de 

ontlener het verloren of beschadigde materiaal vergoeden, volgens de aankoopwaarde 

ervan.  

Een inhoudslijst met aankoopprijzen van de materialen in de koffer is in bijlage toegevoegd. 

 

 

 


