Uitleenovereenkomst tuingereedschap

Huurder naam
Adres

Ondergetekende, huurder verklaart hierbij dat hij akkoord gaat met de
voorwaarden die zijn verbonden aan het (uit)lenen van de gereedschappen.
Uitgeleende materialen
Ik maak gebruik van het volgende gereedschap en ben op de hoogte van de
voorwaarden:
o Bezem

o Heggenschaar

o Sneeuwschuiver

o Bladhark

o Heggenschaar elektrisch

o Snoeischaar

o Elektrische kantjesknipper

o Hogedrukreiniger

o Spade

o Grasmaaier elektrisch

o Kabelhaspel

o Takkenschaar

o Grondboor

o Schep

o Hand grasmaaier

o Schoffel

o
o
Uitgave
Datum

Terugname
Datum

111.02.18

Ondertekening		

Huurder

Huurder

Vrijwilliger uitleenpunt,
namens WoonFriesland

Vrijwilliger uitleenpunt,
namens WoonFriesland

Spelregels en voorwaarden uitleen tuingereedschap
1. Afhalen
• Op afspraak kun je tuingereedschap lenen van het tuingereedschapuitleenpunt.
Je spreekt een tijd af om het gereedschap op te halen met de vrijwilliger.
• Bij het afhalen van tuingereedschap dien je je identiteitsbewijs mee te nemen.
• Als je niet op het afgesproken tijdstip aanwezig bent kan het zijn dat iemand anders je voor is.
• Je spreekt met de vrijwilliger af wanneer je het tuingereedschap terug brengt. Maximaal 3 dagen.
2. Risico en aansprakelijkheid
• Het gebruik van het tuingereedschap is geheel op eigen risico.
• WoonFriesland is nooit aansprakelijk.
3. Staat van het tuingereedschap
• Controleer het tuingereedschap voordat je het meeneemt.
• Als je akkoord gaat met de staat van het tuingereedschap. Lever het gereedschap in dezelfde staat
weer in.
• Wees zuinig op het tuingereedschap, gebruik het waarvoor het bestemd is, wees voorzichtig en
lees de handleiding (als deze aanwezig is).
• Laat tuingereedschap niet buiten liggen en geef dit niet in gebruik van derden. Je blijft
verantwoordelijk voor het tuingereedschap tot het moment van inleveren!
• Je mag tuingereedschap niet zelf repareren en/of demonteren.
4. Terugbrengen
• Op de afgesproken dag breng je het tuingereedschap terug naar het tuingereedschapuitleenpunt.
• De vrijwilliger controleert het tuingereedschap en tekent voor akkoord als het tuingereedschap
goed werkt.
• Je levert het gereedschap weer heel en schoon in.
• Je zorgt er voor dat het tuingereedschap op het juiste moment wordt ingeleverd. Er zijn meerdere
bewoners die gebruik willen maken van het tuingereedschap.
• Als het gereedschap stuk of verdwenen is, zullen we de schade op je verhalen.
5. Schade
• Totdat de vrijwilliger het tuingereedschap heeft ontvangen ben je aansprakelijk voor alle schade
aan het tuingereedschap.
• Ook als dit is door gebruik, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan.
• Je dient schade altijd te melden.
• Breng je het tuingereedschap in slechte staat/beschadigd terug? dan zijn de reparatie- en
reinigingskosten voor jouw rekening.
• Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor schade aan jezelf en/of aan anderen.
Op WoonFriesland kun je nooit schadevergoeding verhalen.
• Je dient als gebruiker van het tuingereedschap te beschikken over een WA-verzekering.
Zorg ervoor dat deze verzekering de hierboven genoemde zaken dekt.
• Je betaalt bij schade altijd het eigen risico van je WA-verzekering. Deze kun je niet verhalen
op WoonFriesland.
6. Waarde
• Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het tuingereedschap
moet de dagwaarde worden vergoed aan WoonFriesland. WoonFriesland behoud het recht op het
vorderen van schadevergoeding of opschorting.
7. Overmacht
• Neem bij overmacht altijd contact op met de vrijwilliger van het tuingereedschapuitleenpunt.
• Overmacht zijn zaken die we vooraf niet hadden kunnen voorzien.

