Algemene uitleenvoorwaarden
Toepasselijkheid
•

De overeenkomst van bruikleen wordt gesloten door ondertekening van dit uitleenformulier door u, of door uw gemachtigde.

Aansprakelijkheid
•

U verklaart het uitleenmateriaal in goede staat te hebben ontvangen. Klachten na levering over beschadigingen neemt het
Hulpmiddelencentrum niet in behandeling.

•

Tijdens het gebruik dient u het materiaal goed te behandelen en te onderhouden en volgens de instructies te gebruiken.

•

Het Hulpmiddelencentrum is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van oneigenlijk of onjuist gebruik van het
uitleenmateriaal.

•

Het product, het bezit en het gebruik daarvan is voor uw rekening en risico.

•

Indien de hulpmiddelen door onzorgvuldig gebruik beschadigd zijn of verloren zijn gegaan, dan worden u de werkelijk
gemaakte kosten in rekening gebracht.

Termijn
•

De uitleentermijn is 3 maanden en kan één keer met maximaal 3 maanden worden verlengd.
Dit kunt u op 3 manieren doen, door:

•

>

naar onze website te gaan en het formulier in te vullen (www.hulpmiddelencentrum.nl/verlengen-uitleentermijn)

>

telefonisch contact op te nemen met het Hulpmiddelencentrum

>

naar een uitleenpunt te gaan (of te bellen) en het daar te laten verlengen

Voor het verstrijken van de maximale uitleentermijn van 6 maanden dient u het hulpmiddel weer ingeleverd te hebben bij het
dichtstbijzijnde uitleenpunt of het Hulpmiddelencentrum.

•

Na het verstrijken van de maximale uitleentermijn kan het hulpmiddel worden verkregen via de gemeente (Wmo) of uw zorgverzekeraar
(Zorgverzekeringswet). Het is aan te bevelen dit vroegtijdig te regelen, dus vóór het verstrijken van de maximale uitleentermijn van 6
maanden. Zo verloopt de overgang naar een permanente verstrekking zo goed mogelijk.

•

Heeft u het hulpmiddel na het verstrijken van de maximale termijn van 6 maanden nog niet ingeleverd bij het

dichtstbijzijnde

uitleenpunt of het Hulpmiddelencentrum, dan brengen wij huur bij u in rekening. De huurovereenkomst wordt per week aangegaan (zie
ook onze verhuurvoorwaarden).
•

Het Hulpmiddelencentrum is bevoegd de huur-/uitleenovereenkomst tussentijds door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden

indien na ingebrekestelling, met inachtneming van een termijn van veertien dagen, u een of meer verplichtingen naar

het Hulpmiddelencentrum niet nakomt.
•

Alle incasso- en andere kosten van rechtsbijstand die het Hulpmiddelencentrum met betrekking tot de nakoming van de verplichtingen
van de huur/uitleen moet maken, komen voor uw rekening.

Retourneren
•

U dient dit formulier bij het inleveren van de hulpmiddelen te overleggen.

•

De hulpmiddelen dienen huishoudelijk schoon te worden geretourneerd.

Algemeen
•

Het verhuurde of in uitleen verstrekte product blijft te allen tijde eigendom van het Hulpmiddelencentrum.

•

Het product is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik; u mag het product niet aan anderen in gebruik geven of door anderen
laten gebruiken.

•

U kunt tevens hulpmiddelen huren of kopen bij het Hulpmiddelencentrum. Voor direct kopen, meer informatie of een offerte-aanvraag
kunt u kijken op www.hulpmiddelencentrum.nl, een bezoek brengen aan een van onze winkels of telefonisch contact opnemen met het
Hulpmiddelencentrum.

•

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan, medewerkers zijn gehouden aan het privacyreglement.

•

Voor informatie over onze uitleenpunten, de openingstijden en de telefoonnummers verwijzen wij u graag naar onze website:
www.hulpmiddelencentrum.nl.

N.B.
Mocht één van onze chauffeurs u op het afgesproken tijdstip niet thuis treffen, dan wordt er bij het eerst volgende bezoek € 20,- bij u in
rekening gebracht.

