Algemene verhuurvoorwaarden
Artikel 1 De bruikleengever (=Hulpmiddelencentrum)
1.
Het Hulpmiddelencentrum geeft een hulpmiddel in bruikleen.
2.
Het Hulpmiddelencentrum geeft, indien van toepassing, de gebruiker een instructie over het gebruik van het
hulpmiddel.
3.
Het Hulpmiddelencentrum verstrekt het hulpmiddel in goede en schone staat.
4.
Het verhuurde product blijft te allen tijde eigendom van het Hulpmiddelencentrum.
Artikel 2 De gebruiker
1.
De gebruiker gebruikt het hulpmiddel zorgvuldig en uitsluitend in overeenstemming met het gebruiksdoel.
2.
De gebruiker is niet gemachtigd zelf reparaties of vervangingen uit te (laten) voeren. Bij storingen of gebreken dient
het Hulpmiddelencentrum direct geïnformeerd te worden.
3.
Het hulpmiddel is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; u mag het product niet aan anderen in gebruik
geven of door anderen laten gebruiken.
Artikel 3 Kosten en betaling
De gebruiker verplicht zich tot het betalen van de huur van het hulpmiddel. Indien van toepassing worden eenmalige kosten
bij de eerste huurfactuur in rekening gebracht. Betaling kan ook op de verhuurlocatie plaatsvinden middels contante
betaling of pintransactie. Indien van toepassing worden ook de eenmalige kosten hierbij in rekening gebracht.
Artikel 4 Wijziging gegevens gebruiker
1.
In geval van verhuizing heeft de gebruiker de plicht om het Hulpmiddelencentrum hierover tijdig te informeren.
Artikel 5 Kosten door schade of verlies
1.
Schade door verlies, onoordeelkundig gebruik of beschadiging van het hulpmiddel komt voor rekening van de
gebruiker.
Artikel 6 Duur en beëindiging van de overeenkomst
1.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De minimale huurtermijn is 1 week. De huurprijs geldt per
week.
2.
De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van minimaal 1 week.
3.
Bij beëindiging van de overeenkomst wordt het Hulpmiddelencentrum in de gelegenheid gesteld om het
hulpmiddel op te halen/uit de woning te halen.
4.
Bij overlijden van de gebruiker, wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd vanaf de datum waarop de
melding binnenkomt. .
5.
Het hulpmiddel dient huishoudelijk schoon te worden geretourneerd, anders kunnen schoonmaakkosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1.
Het Hulpmiddelencentrum is aansprakelijk voor het functioneren en de veiligheid van de voorziening op zich. De
huurder is aansprakelijk voor het gebruik van de voorziening en de gevolgen daarvan op de omgeving, de
gebruiker en de voorziening zelf.
Artikel 8 Geschillen
1.
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.
Bij geschillen wordt domicilie gekozen in het arrondissement Leeuwarden.
Deze bruikleenvoorwaarden vindt u ook op onze website: www.hulpmiddelencentrum.nl. U verbindt zich aan deze
voorwaarden na ondertekening van de pakbon bij ontvangst van uw bruikleenartikel.

