
ALGEMENE VOORWAARDEN ONTLENING 
MOS-ENERGIEKOFFER SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
1. De Energiekoffer is eigendom van 
Provincie West-Vlaanderen 
Dienst Natuur- en Milieueducatie / MOS 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
www.west-vlaanderen.be/mos  
 
Contactpersoon: 
Elien De Pelsmaeker (MOS-begeleider secundair) 
T 050 40 32 83 | E elien.depelsmaeker@west-vlaanderen.be of mos@west-vlaanderen.be  
 
2. Inventaris en waarde van de energiekoffer 
Het materiaal is verspreid over twee koffers: 

Koffer A (groot): 

nr omschrijving aantal Kostprijs/stuk* 

1 brochures en handleidingen 1 / 

2 verdeelstekker 3 € 10 

3 energiemeters 6 € 15 

4 infraroodthermometer 4 € 85 

5 lampentester voet 1 € 30 

6 plexikap voor lampentester 1 € 50 

7 led-lamp 1 € 10 

8 spaarlamp 1 € 10 

9 halogeenlap 1 € 10 

10 koffer 1 € 40 

 

Koffer B (klein):  

11 min-max- digitale thermometer  4 € 10 

12 digitale thermometer met sensorsnoer 4 € 50 

13 Lichtmeter (luxmeter) 2 € 100 

14 CO2-meter 1 € 240 

15 ATAL-datalogger (temp/RV) + 1 cd-rom 3 € 130 

16 HOBO-datalogger (CO2/temp/RV) 1 € 600 

17 koffer 1 € 40 

*Kostprijs per stuk en onder voorbehoud. Deze bedragen geven een richtprijs weer en worden 
aangepast aan de huidige marktprijs.  



 
3. Reservatie 

Om de energiekoffer te reserveren en praktische afspraken te maken, neem je contact op met 
de dienst MOS West-Vlaanderen (mos@west-vlaanderen.be of elien.depelsmaeker@west-
vlaanderen.be). De reservatie is pas definitief na storting van de waarborg (zie verder). 
 

4. Ontlening en gebruik 
a. Het ophalen en terugbrengen van de energiekoffer valt ten laste van de ontlener en 

kan op onderstaande adressen (op weekdagen, tussen de kantooruren): 
i. Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 

(Brugge). 
ii. Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare. 

Contacteer minstens 1 week op voorhand de contactpersoon bij de dienst MOS West-
Vlaanderen (zie hierboven) voor praktische afspraken omtrent ophalen en 
terugbrengen. Bij afhaling wordt een toelichting over het correct gebruik van de 
materialen gegeven. Dit neemt ongeveer een half uur in beslag. Bij de ontlening van de 
koffer staan ook infofiches over de meetinstrumenten ter beschikking. 

b. De ontlener is verantwoordelijk voor elke schade die aan het materiaal wordt 
aangebracht gedurende de uitleentermijn. 

c. Het provinciebestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade voortvloeiend 
uit de terbeschikkingstelling van dit materiaal. 

d. Het is verboden het materiaal eigenmachtig verder uit te lenen. 
 

5. Kostprijs en waarborg 
a. De ontlening is gratis voor een maximale duur van 3 weken.  
b. Bij het niet respecteren van de maximale uitleentermijn wordt per begonnen week 50 

euro aangerekend. 
c. De waarborg bedraagt 200 euro en wordt minstens 2 weken vooraf gestort op 

rekeningnummer BE21 0910 1313 1203  - BIC : GKCCBEBB  van de Provincie West-
Vlaanderen, dienst MINAWA met vermelding “waarborg energiekoffer + naam 
school”. De waarborg wordt integraal terugbetaald wanneer het ontleende goed 
onbeschadigd wordt teruggegeven binnen de gestelde termijn. Als er stukken 
beschadigd of verloren zijn, dan betaalt de ontlener de waarde van de stukken aan de 
huidige marktprijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Platte batterij? Onderdeel weg of kapot? Breng meteen je MOS-begeleider op de hoogte:  

MOS@west-vlaanderen.be of 050 40 32 83  

 


