gebruiksovereenkomst
Een digitale versie kan je downloaden op http://www.techmobiel.be/docs.htm

Deze gebruiksovereenkomst is noodzakelijk om het ontlenen van de Techmobiel zo vlot
mogelijk te laten verlopen en om zoveel mogelijk klassen de kans te geven de Techmobiel in
te zetten. De waarde van één Techmobiel schommelt rond de 6000 euro.
Gelieve er mee zorg voor te dragen!
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1.GEBUIKSOVEREENKOMST
Gelieve deze gebruiksovereenkomst voor het ontlenen van de Techmobiel
ondertekend terug te sturen naar info@techmobiel.be. Dit kan ook via de post
naar Techmobielproject, Weldadigheidsstraat 74, 3000 Leuven of via fax op het
nummer 016 230586.

2.WAARBORG, FORFAIT en ANNULATIE
Gelieve voor de ontleenperiode een waarborg van 350 euro te storten op
rekeningnummer BE52 0835 8005 0909 van het Techmobielproject.
Van deze waarborg worden eventuele onkosten zoals hieronder beschreven
afgetrokken. Voor de gemaakte onkosten ontvangt de ontlener een
onkostennota. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt een forfait van 25 euro
gevraagd voor het ontlenen van de Techmobiel. We willen het uitlenen van de Techmobiel in
principe kosteloos houden. Door het intensieve gebruik, zijn er echter ook kosten voor
herstellingen die we niet zelf kunnen dragen vermits we geen subsidies noch andere
financiële input krijgen. Dit forfait wordt automatisch afgehouden van de waarborg.
Scholen die de Techmobiel reserveren maar deze reservatie later annuleren, krijgen hun
waarborg terugbetaald, verminderd met het forfait van 25 euro.

3.SLEUTELS / OPRIJPLATEN
De Techmobiel wordt steeds gesloten afgehaald. Hij is gemakkelijk vervoerbaar
op een aanhangwagen en in een grote personenwagen in de kofferruimte.
De afhaling gebeurt in de Parkstraat 128 te Leuven, op een vooraf afgesproken
tijdstip en dit tijdens de schooluren. Concrete afspraken kunnen telefonisch
gemaakt worden via Wout Vanreusel [0498/358022].
De ontlener ontvangt 2 sleutels. Bij verlies wordt 10 euro per sleutel aangerekend. Gelieve
de Techmobiel na jouw activiteit in een gesloten ruimte te plaatsen en/of terug vast te
maken.
Er kunnen kosteloos oprijplaten en afdekhoezen geleend worden om de Techmobiel vlot op
een aanhangwagen te rijden en droog te houden.
Bij verlies of beschadiging wordt de kostprijs aangerekend aan de ontlener.
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4.INVENTARIS
De ontlener ontvangt telkens een lege inventaris. Deze zit standaard in bak 12
in de leenmap. Hierop dient nauwgezet aangeduid te worden welke materialen
verbruikt - stuk - verloren zijn.
Verbruikte of ontbrekende materialen, materialen die verloren zijn of stuk zijn
door verkeerd gebruik, dienen vergoed te worden tegen kostprijs.
Materialen die door slijtage stuk gaan, dienen uiteraard niet vergoed te worden.
De ingevulde inventaris moet terugkomen samen met de Techmobiel op het einde van de
ontleenperiode. Wanneer een inventaris niet ingevuld terugkomt of ontbreekt, wordt een
forfait aangerekend van 75 euro voor het natellen van alle materialen.
De inventaris kan je online bekijken op de webstek www.techmobiel.be onder de rubriek
‘Wasda?’ of kan je hier downloaden: http://www.techmobiel.be/docs.htm

5.OPRUIM
In de leenmap vind je ook een foto van de 12 Techmobielbakken.
De materialen dienen voor het terugbrengen van de Techmobiel op juist
dezelfde wijze terug geordend te worden.
In dat opzicht is het geen goede optie om kinderen zonder begeleiding de
Techmobiel te laten gebruiken!
Wanneer een Techmobiel niet opgeruimd teruggebracht wordt, zal de tijd om hem terug in
orde te brengen aangerekend worden a rato van 15 euro per uur. Bovendien verliest de
ontlener hierdoor het recht om de Techmobiel in de toekomst opnieuw uit te lenen.

6.VERSLAGJE
We hopen dat je veel inspirerende techniekactiviteiten kan organiseren mbv al het materiaal
dat de Techmobiel herbergt. Omdat jouw collega’s ook kunnen leren van jou, zou het leuk
zijn een verslagje van de techniekactiviteit te maken, indien mogelijk vergezeld van wat
fotomateriaal of een filmpje. Op deze manier verzamelen we op de webstek van het
Techmobielproject [www.techmobiel.be] heel wat interessante techniekactiviteiten en
wordt 'de zoekhoek' een database waar collega's inspiratie kunnen opdoen. Dit materiaal
kan via mail of via de post bezorgd worden.
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7.FEEDBACK
Gelieve na het gebruik van de Techmobiel de korte vragenlijst over de Techmobiel en zijn
inhoud in te vullen. Deze vragenlijst vind je eveneens in de leenmap. Op deze manier kunnen
we de constructie én de inhoud blijven optimaliseren. Je kan het evaluatieformulier ook hier
downloaden: http://www.techmobiel.be/docs.htm

8.VEILIGHEID
De ontlener is zelf aansprakelijk voor opgeladen schade/verwondingen door al dan niet
foutief gebruik van het materiaal. Het Techmobielproject kan hier nooit aansprakelijk voor
gesteld worden.
Gelieve de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen en kinderen nooit onbegeleid te laten
werken. Eenvoudige materialen kunnen bij verkeerd gebruik wel gevaarlijk zijn!

Naam school /organisatie: …………………………………………………………………………
Straatnaam: ……………………………………………………………………………………………….
Postcode en gemeente: …………………………………………………………………………….
Naam verantwoordelijke: ………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………
Datum ontlening: van …. / …. / 20… tem …. / …. / 20…
Rekeningnummer waarop de waarborg, na aftrek van eventuele onkosten
teruggestort dient te worden: …………………………………………………………………
Op naam van: ……………………………………………………………………………………………
Datum en Handtekening
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TIPS OM AAN DE SLAG TE GAAN
Het Techmobielproject voorziet geen pakketje kant- en klare lessen.
Vooreerst omdat we het warm water niet opnieuw willen uitvinden: op het internet staan
onuitputtelijk veel schitterende lessen, vaak met te downloaden materiaal en geïllustreerd met
filmpjes. Daarnaast geloven we dat het op zoek gaan naar een activiteit die jou prikkelt, de
voorwaarde is om ook de kinderen warm te maken voor techniek en wetenschap!
Op deze pagina ben je enkele klikken verwijderd van een schat aan lesideeën!
Grasduinen op http://www.klascement.be levert je
genoeg concrete, haalbare activiteiten op voor de rest
van je carrière!
Op http://technotheek.classy.be/ vind je bijna 300
uitgeschreven lesactiviteiten voor kleuters en lagere
schoolkinderen. Alle activiteiten zijn geordend per
leeftijd en per thema. De 123TECtime-lessen zijn
bovendien ingedeeld in moeilijkheidsgraad.
De site http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/
is wel Duitstalig maar herbergt een schat aan
verfrissende ideeën.

Op http://www.techniekinhetbo.nl/ vind je heel leuke
lesideeën!

Op http://www.techniekinjeklas.nl/home vind je
verschillende eenvoudige activiteiten, met
werkbladen en bouwplaten.
http://www.knutsellab.nl/ is een leuke site met veel
inspirerende ideeën!
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