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ARTIKEL 4 – RESERVERING EN ANNULERING
De Foodkar moet minstens 14 dagen van tevoren worden gereserveerd. Indien u de Foodkar 
wilt reserveren, kunt u via de website uw gegevens doorgeven. Wanneer uw gegevens worden 
goedgekeurd, wordt u het ingevulde reserveringsformulier toegestuurd. De reservering kan 
geannuleerd worden uiterlijk twee dagen op voorhand, telefonisch op 0114-684700 of per 
e-mail info@hulstvoorelkaar.nl

De Foodkar wordt ingezet voor niet-commerciële doeleinden op markten, festivals, 
evenementen enz. Denk hierbij aan promotie voor verenigingen en dergelijke. Inzet van de 
Foodkar bij particulieren in de privésfeer is niet toegestaan. De ritten zijn beperkt tot de 
gemeente Hulst.

GEBRUIKSREGELEMENT FOODKAR
Hulst voor Elkaar

Enkel binnen de gemeente Hulst kan men gebruikmaken van de Foodkar. Verenigingen en/of 
organisaties binnen deze gemeente kunnen – op eigen verantwoordelijkheid – de Foodkar in 
gebruik nemen.

Wanneer de Foodkar zelf wordt opgehaald en teruggebracht moet de gebruiker in het bezit zijn 
van een geldig rijbewijs, bij voorkeur BE. Bij aanvang dient het trekkend voertuig getoond te 
worden en wordt een kopie van groene kaart en het rijbewijs gemaakt. Het is aangeraden dat 
de bestuurder ervaring heeft met het besturen van een aanhangwagen. De bestuurder moet 
een goedgekeurde kentekenplaat hebben voor de bevestiging op de Foodkar.
Indien u de Foodkar zelf ophaalt, kunt u alleen het terrein verlaten via de Gentse straat. De 
Foodkar kan niet door de stadspoorten, dus u dient Hulst te verlaten via de Stationsweg. 

ARTIKEL 5 – KOSTPRIJS
Het gebruik van de Foodkar is €25,00 per dagdeel. Hier komt nog een borg bovenop van €100,00. 
De totale kosten voor het huren bedraagt dus €125,00. De borg ontvangt u na het retour brengen 
weer terug wanneer de Foodkar in zijn oorspronkelijke staat is teruggebracht. U dient het 
volledige bedrag (incl. borg) vooraf over te maken op rekeningnummer NL91RABO0150756690 
t.n.v. Stichting Hulst voor Elkaar. Na controle van de Foodkar wordt de borg terug gestort.
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De Foodkar zal in eerste instantie worden gebracht en weer opgehaald door de Stichting Hulst 
voor Elkaar. Voor het afhalen en andere praktische afspraken moet men contact opnemen met 
Stichting Hulst voor Elkaar 0114-684700 of info@hulstvoorelkaar.nl.
Bij de overhandiging ondertekent de gebruiker een ontvangstbewijs, waarmee hij akkoord gaat 
met de voorwaarden van dit gebruiksreglement.

De Foodkar kent de volgende afmetingen:
Lengte:   3600 mm
Breedte:   2230 mm
Hoogte:  3350 mm

De maximale snelheid bedraagt 90 km/u. De Foodkar beschikt over warm- en koud 
watervoorzieningen en een stroomvoorziening van 220V. Indien de Foodkar op onbewaakt 
terrein staat, dient hij te allen tijde afgesloten te zijn deuren, luiken en bijgeleverd disselslot.

Na gebruik dient het voertuig in oorspronkelijke staat en schoon te worden teruggebracht. 
Indien de Foodkar niet schoon ingeleverd worden, zullen er schoonmaakkosten in rekening 
worden gebracht (€100 per keer). Dit bedrag wordt ingehouden van de borg.
Er mogen geen affiches e.d. op de buitenkant van de Foodkar geplakt worden dit in verband met 
beschadigingen met evt. lijmresten die achter blijven na het verwijderen. Binnen de Foodkar 
mag niet gerookt worden. Indien u apparatuur gebruikt voor voedsel-bereiding, dan dient u te 
allen tijde de luiken open te zetten.

Beschadigingen en ongevallen moeten onmiddellijk vermeld worden aan Stichting Hulst voor 
Elkaar. Bij ongeval moet de gebruiker een Europees schadeformulier invullen en bezorgen aan 
Stichting Hulst voor elkaar, die het ongeval weer aangeeft bij de verzekeraar.
Binnen kantoortijden kunt u in geval van problemen contact opnemen met 0114-684700
Buiten kantoortijden kunt u in enkel in geval van schade of nood contact nemen met:
• M. Sijs   06 - 206 569 65
• E. Verstraten   06 - 206 566 41
• E. Thijs   06 - 128 857 70

Datum gebruik:
Stichting Hulst voor Elkaar     Organisatie:
                   Gebruiker:
Naam:        Naam:


