Gebruik steigerdoek erfgoedpremie
Art. 1. Dit steigerdoek dient geplaatst te worden bij werken waarbij een stelling voor een
zichtbare gevel geplaatst wordt, zoals opgenomen in het door de Gemeenteraad van 22
oktober 2018 goedgekeurde toelagereglement voor de stedelijk erfgoedpremie, artikel 4 §2 5°.
U kan beschikken over verschillende formaten:
-

Formaat A: 1.5 meter breedte, 3 meter hoogte

-

Formaat B: 2 meter breedte, 1.5 meter hoogte

Art. 2. Het steigerdoek kan opgehaald worden na afspraak en tegen ontvangstbewijs bij de
Dienst DFB Logistiek uitleenmagazijn, Kolonel Begaultlaan 47 3012 Wilsele, tijdens de
openingsuren van maandag tot vrijdag, 08.00 – 11.30 en 12.30 – 15.30.
Art. 3.De steigerdoeken dienen afgehaald en ingeleverd te worden door de persoon die de
erfgoedpremie aangevraagd heeft.
Art. 4. Het steigerdoek wordt afgeleverd in een draagtas van de stad Leuven en moet in deze
draagtas terug ingeleverd worden na gebruik.
Art. 5. Het steigerdoek is de eigendom van de stad Leuven en wordt aan de aanvrager in
bruikleen gegeven voor de periode waarin de stelling voor de gevel geplaatst is. De
steigerdoeken worden in goede staat en zonder enige gebreken aan de aanvrager ter
beschikking gesteld. Eventuele opmerkingen over gebreken moeten bij aflevering
overgemaakt worden aan de dienst DFB Logistiek.
Art. 6. Tijdens de duur van de ontlening van het steigerdoek van de stad Leuven is de
aanvrager verantwoordelijk voor het steigerdoek.
Art. 7. De aanvrager is aansprakelijk voor alle beschadigingen van het steigerdoek, behalve
in geval van overmacht. Onregelmatigheden tijdens het gebruik en beschadiging door
overmacht dienen onverwijld gemeld te worden aan de dienst onroerend erfgoed van de stad
Leuven.
Art. 8. De aanvrager is eveneens verantwoordelijk voor het correct ophangen en de goede
bevestiging van het steigerdoek en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor eventuele schade
aan derden die door een foutieve bevestiging van het steigerdoek veroorzaakt wordt.
Art. 10. De stad Leuven is niet verantwoordelijk voor ongevallen en eventuele gevolgen van
verborgen gebreken.
Art. 11. In het geval van beschadiging zal de kostprijs van (het herstel van) het steigerdoek in
mindering worden gebracht bij de uitbetaling van de erfgoedpremie.
Art. 12. Na de afbraak van de stelling dient het steigerdoek binnen een maand terug aan de
stad Leuven bezorgd te worden in de staat waarin het zich bevond bij het uitlenen: gereinigd,
zonder gebreken en in de draagtas die voorzien werd bij aflevering.
Art. 13. De dienst DFB Logistiek kijkt onmiddellijk de goederen na. Wanneer er schade wordt
vastgesteld of wanneer er elementen ontbreken, stelt zij de ontlener en de dienst Onroerend

Erfgoed daar onmiddellijk in kennis van. Wanneer de aanvrager zelf kennis heeft van
eventuele tekortkomingen bij het gebruikte materiaal dient hij de dienst DFB Logistiek hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Art. 14. In het geval van het niet inleveren van het steigerdoek of van de draagtas, zal de
kostprijs van het steigerdoek en/of van de draagtas in mindering worden gebracht bij de
uitbetaling van de erfgoedpremie.
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