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Bruikleenovereenkomst Wmo-verstrekking
Ondergetekenden:
A. Hulpmiddelencentrum B.V., gevestigd te …………………….……………………………………………………………, hierna genoemd: de leverancier;
in opdracht van de Gemeente ………………………………………………………………………………………….………, hierna genoemd: de opdrachtgever.
B.

De heer/mevrouw

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Geboortedatum

:

BSN
Hierna genoemd: de bruiklener

:

In aanmerking nemende:
1. Dat aan deze bruikleenovereenkomst mede ten grondslag ligt, de tussen de leverancier en de opdrachtgever gesloten mantelovereenkomst.
Verklaren te zijn overeengekomen dat de leverancier de volgende voorziening beschikbaar stelt aan de bruiklener, ingaande op de vermelde startdatum, onder
de hierna vermelde bruikleenvoorwaarden en overige bepalingen:
Soort hulpmiddel

:

Merk/type omschrijving

:

Framenummer (fabrikant)

:

Serienummer/barcode

:

Startdatum bruikleen

:

Artikel 1: Acceptatie voorziening
1. De bruiklener verklaart de voorziening in goede staat te hebben ontvangen van de leverancier op de bovengenoemde startdatum bruikleen. De voorziening
is afgeleverd op het woon- of verblijfadres van de bruiklener en is compleet gemonteerd, beproefd en gebruiksklaar.
Artikel 2 t/m 7: Bruikleenvoorwaarden
2. De bruiklener verklaart uitsluitend zelf gebruik te maken van de voorziening en daarbij de gebruiksaanwijzing stipt in acht te nemen.
3. De bruiklener is verplicht:
a. aan de voorziening alle zorg te (doen) besteden om deze in goede staat te houden, zoals die van een goed huisvader verwacht mag worden;
b. de voorziening slechts in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken;
c. de door de leverancier bijgeleverde voorschriften van de fabrikant met betrekking tot het gebruik, de bediening en het onderhoud stipt na te leven;
d. verantwoordelijk rijgedrag aan de dag te leggen in geval van gebruik van een mobiliteitsvoorziening;
e. de voorziening, als deze onbewaakt buiten de woning gestald wordt, altijd afdoende op slot te zetten, bij voorkeur bevestigd aan een aard- of
nagelvaste voorziening. Daarbij dient een eventuele contactsleutel uit het contactslot te worden verwijderd;
f.
desgevraagd terstond aan de leverancier alle inlichtingen over de voorziening te geven;
g. de leverancier in de gelegenheid te stellen de voorziening te controleren, te onderhouden en te repareren;
h. de voorziening niet te vervreemden, te verpanden, te belenen of in bruikleen te geven. Gebruikmaking van de voorziening is alleen bestemd voor de
bruiklener;
i.
bij beëindiging van de overeenkomst de voorziening direct aan leverancier ter beschikking te stellen.
4. De bruiklener is niet gerechtigd verbeteringen, veranderingen of vernieuwingen aan de voorziening aan te (laten) brengen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de leverancier. Indien dit wel gebeurt, zullen de kosten voor verwijderen van deze aanpassingen door de leverancier ten laste van de
bruiklener worden gelegd. Dit betreft ook het aanbrengen van stickers e.d.
5. Indien de voorziening een thuisgebonden voorziening betreft, mag deze zonder toestemming van de leverancier niet door de bruiklener worden verwijderd
of verplaatst.
6. De voorziening wordt namens de opdrachtgever verstrekt voor gebruik in Nederland. Bij gebruik van de voorziening in het buitenland gelden de volgende
bepalingen:
a. het is de bruiklener toegestaan met de voorziening tijdelijk naar het buitenland te gaan, mits de bruiklener de leverancier voorafgaand schriftelijk op de
hoogte stelt van zijn voornemen onder vermelding van de vertrekdatum en de duur van de periode dat de voorziening met de bruiklener wordt
meegenomen (maximaal twee maanden);
b. indien de bruiklener de voorziening voor een periode langer dan twee maanden wenst te gebruiken in het buitenland, dient er schriftelijke
toestemming te zijn vanuit de opdrachtgever. Daarnaast moet ook in dit geval door de bruiklener schriftelijk melding worden gemaakt aan de
leverancier onder vermelding van de vertrekdatum en de duur van de periode dat de voorziening met de bruiklener wordt meegenomen;
c. de voorziening is niet verzekerd in het buitenland. Er is ook geen pechhulp geregeld. Indien de bruiklener de voorziening wenst te gebruiken in het
buitenland, wordt de bruiklener aangeraden zichzelf te verzekeren voor pechhulp en de voorziening te hebben verzekerd (minimaal tegen schade en
diefstal);
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d.

7.

alle kosten voortvloeiend uit het vervoer naar en verblijf in het buitenland, waaronder verzekering, reparatie en onderhoud aan de voorziening, vallen
niet onder de werking van artikel 8. Deze kosten komen voor rekening van de bruiklener;
e. de toestemming voor gebruik van de voorziening door de bruiklener in het buitenland geldt slechts voor die landen waarin de wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is.
De bruiklener is verplicht de leverancier zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van:
a. schade aan, vermissing van of defect van/aan de voorziening. In dit geval dient de bruiklener ook direct aangifte te doen bij de politie. Een afschrift van
het proces-verbaal dient zo spoedig mogelijk aan de leverancier afgegeven te worden;
b. door (een) derde(n) aan de voorziening toegebrachte schade;
c. elk ander voorval of wijziging van omstandigheden die op het laten voortduren van de bruikleen van de voorziening van invloed kan zijn, bijvoorbeeld
een aanstaande verhuizing. Een verhuizing dient de bruiklener minimaal één maand van tevoren door te geven. Hiernaast blijft de verplichting van de
bruiklener bestaan om dit door te geven aan de opdrachtgever.

Artikel 8: Kosten van onderhoud of herstel
a. De kosten van preventieve controle- en onderhoudswerkzaamheden aan de voorziening conform de bepalingen in de met de opdrachtgever gesloten
mantelovereenkomst zijn standaard opgenomen in het huurtarief en worden niet separaat aan de opdrachtgever of de bruiklener gefactureerd.
b. De kosten van reparaties, herstel en vervanging (van onderdelen) van de voorziening, waaronder de kosten van reparaties aan en het vervangen van
banden van de voorziening ten gevolge van slijtage, zijn standaard opgenomen in het huurtarief. Deze worden niet separaat in rekening gebracht,
tenzij de leverancier kan aantonen of aannemelijk kan maken dat deze reparatie(s), herstel en vervanging(en) (van onderdelen) van de voorziening
noodzakelijk zijn geworden door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de bruiklener. De kosten komen dan voor rekening van de bruiklener.
Indien in dit geval herstel onmogelijk blijkt, is de bruiklener verplicht de door de leverancier verschafte opgave van de dagwaarde van de voorziening
aan de leverancier te vergoeden. Dit geldt ook als de reparatie(s), het herstel en de vervanging(en) worden uitgevoerd na beëindiging van de
bruikleenverstrekking.
c. Er is in ieder geval sprake van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid door de bruiklener als de bruiklener zich niet aan de in artikel 2 t/m 7
genoemde bruikleenvoorwaarden heeft gehouden.
d. De bruiklener verplicht zich tot betaling van de financiële verplichtingen door de bruiklener als gevolg van artikel 8b, te voldoen aan de leverancier
binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Artikel 9 en 10: Beëindiging bruikleenovereenkomst en verplichting teruggave
9. Deze bruikleenovereenkomst wordt beëindigd bij:
a. zodanige verslechtering of verbetering van de gezondheidstoestand van de bruiklener als gevolg waarvan hij/zij geen gebruik meer kan of hoeft te
maken van de voorziening;
b. het overlijden van de bruiklener;
c. het door een schriftelijke mededeling vervallen verklaren van het recht op deze Wmo-voorziening als gevolg van een herindicatie, dit ter beoordeling
van de opdrachtgever;
d. verhuizing naar een gemeente buiten de huidige contractgemeente waar het contract niet in het beheer van de leverancier is. Een uitzondering hierop
geldt wanneer sprake is van een sterfhuisconstructie;
e. zodanige beschadiging van de voorziening dat herstel naar het oordeel van de leverancier niet tot adequaat gebruik leidt;
f.
beslaglegging op goederen van de bruiklener;
g. het verloren gaan van de voorziening;
h. verhuizen naar een andere gemeente of vertrek naar het buitenland;
i.
In de gevallen van 9a tot en met h is de bruiklener, dan wel zijn/haar nabestaanden, gehouden de leverancier alsook de opdrachtgever terstond
schriftelijk op de hoogte te stellen;
j.
het zich niet of niet geheel houden door de bruiklener aan één of meer van de hiervoor vermelde bepalingen van deze bruikleenovereenkomst;
10. In geval van beëindiging van de bruikleenverstrekking:
a. dient de bruiklener de voorziening in dezelfde staat waarin deze werd aanvaard, behoudens normale slijtage en veroudering, uiterlijk binnen 14 dagen
aan de leverancier beschikbaar te stellen. Deze zal de voorziening namens en voor de opdrachtgever in ontvangst nemen;
b. komen de kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig beschikbaar stellen van de voorziening door toedoen van de bruiklener of zijn nabestaanden
c.q. rechtsopvolgers, voor rekening van de bruiklener of zijn nabestaanden c.q. rechtsopvolgers.
Artikel 11: Aansprakelijkheid leverancier
11. De leverancier is slechts aansprakelijk voor (in)directe schade aan personen en/of aan de bruiklener dan wel derden in eigendom toebehorende goederen,
die het gevolg is van een aan de leverancier toerekenbare tekortkoming of van een onrechtmatige daad. De leverancier is niet aansprakelijk voor andere
dan in de voorgaande zin genoemde schade.
Artikel 12: Toepasselijk recht
12. Op de onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Te……………………………………………………………………

Voorziening direct achtergelaten na passing

Op _________-___________-____________________
De bruiklener

De leverancier: Hulpmiddelencentrum B.V.

Naam:

Dhr. S. van Bloemendaal, Algemeen Directeur

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

