
Wereldhuis West-Vlaanderen 

Hugo Verrieststraat 22 
8800 Roeselare 

051/26 50 50 
wereldhuis@west-vlaanderen.be 

 

UITLEENFORMULIER 
Tentoonstelling Under Construction 

 

 

 

 

 

Ondergetekende:  .......................................................................................................  

School/organisatie:  .......................................................................................................  

Adres:  .......................................................................................................  

Telefoon:   .......................................................................................................  

GSM:   .......................................................................................................  

E-mail:   .......................................................................................................  

 

Verklaart hierbij:  

De tentoonstelling ‘Under Construction’ in goede staat af te halen op ………………… (datum) 

en deze na ontvangst in goede staat1 terug te bezorgen aan het Wereldhuis West-Vlaanderen 

op ………………… (datum). De tentoonstelling zal gebruikt worden voor volgende activiteit: 

………………………………………………………………………………………  

Wanneer voorzie je de effectieve opbouw en afbraak van de tentoonstelling?: 

……………………………………………………………………………………… (voorzien van vrijwilligers vanuit het Wereldhuis). 

 

Ophalen en terugbrengen is iedere werkdag mogelijk vanaf 8u30 tot 17u. 

Handtekening ontlener                                                         Handtekening Wereldhuis 

                                                 
1 Er is een verzekering genomen vanuit het Wereldhuis voor schade aan de tentoonstelling. Zie je schade van een 
vorige gebruiker? Neem hiervan een foto en verwittig het Wereldhuis hier meteen van via mail: wereldhuis@west-
vlaanderen.be  
Goede staat = Zonder schade, droog en netjes terugbrengen.  
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Praktische afspraken 

 Vraag de gratis tentoonstelling tijdig aan bij het Wereldhuis. 
 

 De ontlener haalt de tentoonstelling zelf op en brengt ze terug, 
telkens in het Wereldhuis, Hugo Verrieststraat 22 in Roeselare. Ingang 

via de parking in de Cichoreistraat. 
 

 Zorg voor een kleine vrachtwagen mét laadklep en transpalet. 
 

 Plaats de tentoonstelling op een effen terrein. Met vier mensen kun je 
de tentoonstelling vlot opstellen. Met de uitgebreide montagehandleiding 

met tal van foto’s zet je deze tentoonstelling zonder problemen op. Hou 

rekening met een 3-tal uur opbouwtijd. 
 

 Vraag misschien hulp aan de medewerkers van de technische dienst 
van jouw gemeente. 

 
 Breng ook een 4-tal man op de been voor de afbouw, dan verloopt 

alles veel vlotter en vlugger. Volg de richtlijnen in het afbouwplan en leg 
alle materiaal op de juiste plaats. We krijgen de tentoonstelling graag 

netjes en droog terug. Neem zeker de tijd om alles goed af te kuisen 
en te laten drogen. 

 
 Behandel de tentoonstelling als een goede huisvader. Zorg altijd voor 

permanentie bij de tentoonstelling. Zo hou je niet alleen een oogje in 
het zeil, maar kun je ook mensen motiveren om de tentoonstelling te 

bezoeken. 

 
 Is er toch iets verkeerd gelopen en is er schade aan de 

tentoonstelling? Dat kan gebeuren. We sloten voor deze 
tentoonstelling een verzekering af. Meld ons meteen als er schade is via 
wereldhuis@west-vlaanderen.be.  
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