Algemene voorwaarden lenen
gereedschap
Bij het lenen van gereedschap zijn algemene voorwaarden waarmee de lener (hierna
te noemen bewoner) akkoord moet gaan.

Artikel 1 Aanmelden uitlenen gereedschap
Artikel 1.1 Persoonlijke gegevens
Bewoner meldt zich aan voor het lenen van gereedschap via website. Verzoeken via
bewoners via Facebook en/of mail worden doorverwezen naar de website. Face-to-face is
niet toegestaan. Bewoner dient bij het aanmelden zijn/haar volledige naam, adres en
huisnummer, telefoonnummer en e-mailadres te geven. Indien één van bovenstaande
ontbreekt, hoeft het woonbestuur bewoner geen gereedschap uit te lenen.

Artikel 1.2 Datum lenen gereedschap
Bewoner moet bij het aanmelden via website een datum van lenen op geven dat minimaal
twee dagen later plaatsvindt dan de datum van aanmelding. Indien hier niet aan voldaan is,
hoeft het woonbestuur bewoner geen gereedschap uit te lenen. Via mail en Facebook moeten
bewoner en woonbestuur samen tot een datum van uitleen komen. Tevens moet bewoner
aangeven via website wanneer bewoner het gereedschap weer inlevert.

Artikel 1.3 Soorten gereedschap
Bewoner moet bij het aanmelden via website minimaal één stuk gereedschap aangeven.
Mocht bewoner via website ‘Barbecue’ aanvinken of via mail/Facebook aangeven een
barbecue in bruikleen te willen nemen, treedt Artikel 8 in werking.

Artikel 2 Uitlenen
Het woonbestuur en bewoner moeten een tijdafspraak maken wanneer bewoner het
gereedschap in bruikleen neemt. Bewoner dient op de afgesproken tijd aanwezig te zijn.
Hierna hoeft het lid van het woonbestuur (zonder gegronde redenopgave van bewoner) niet
meer aanwezig te zijn in de woonbestuursruimte.

Artikel 3 Schade aan gereedschap tijdens uitleen
Bewoner dient zorgvuldig om te gaan met het gereedschap dat bewoner in bruikleen heeft.
Elke vorm van nieuwe schade aan het gereedschap tijdens bruikleen moet direct gemeld
worden met een redenopgave hoe deze schade is ontstaan. Bij onzorgvuldig gebruik moet
bewoner de volledige kosten betalen voor het herstel van het gereedschap. Bij zorgvuldig
gebruik moeten bewoner en woonbestuur de situatie bespreken en tot een besluit komen.

Artikel 4 Defect gereedschap tijdens uitleen
Wanneer het gereedschap tijdens bruikleen bij bewoner defect raakt door onzorgvuldig
gebruik is bewoner hiervoor volledig verantwoordelijk. De kosten voor nieuw/vervangend
gereedschap worden volledig verhaald op kosten van bewoner.
Mocht defect geraakte gereedschap ondanks zorgvuldig gebruik alsnog defect geraakt zijn,
dient bewoner zich direct te melden bij het woonbestuur om de situatie te bespreken en tot
een besluit te komen.

Artikel 5 Verdwenen gereedschap tijdens uitleen
Wanneer het gereedschap tijdens bruikleen bij bewoner kwijtraakt is bewoner hiervoor
volledig verantwoordelijk. De kosten voor nieuw/vervangend gereedschap worden volledig
verhaald op kosten van bewoner.

Artikel 6 Inleveren gereedschap
Artikel 6.1 Datum inleveren gereedschap
De datum dat bewoner het gereedschap inlevert moet overeenkomen met de datum welke
bewoner in Artikel 1.2 heeft doorgegeven. Mocht zonder gegronde reden het gereedschap
later ingeleverd worden mag het woonbestuur hier eventueel een boete voor in rekening
brengen.

Artikel 6.2 Tijd inleveren gereedschap
Het woonbestuur en bewoner moeten een afspraak maken wanneer bewoner het
gereedschap inlevert. Bewoner moet op de afgesproken tijd aanwezig zijn. Hierna hoeft het
lid van het woonbestuur (zonder redenopgave van bewoner) niet meer aanwezig te zijn in de
woonbestuursruimte en kan een boete worden opgelegd wegens te laat inleveren.

Artikel 6.3 Andere vormen van inleveren
Andere vormen van het inleveren van het uitgeleende gereedschap dan het bovengenoemde
zijn niet toegestaan. Mocht bewoner het gereedschap terugplaatsen zonder dat een lid van
het woonbestuur hierbij aanwezig is, is bewoner volledig aanspraken totdat het lid van het
woonbestuur het gereedschap in de ruimte heeft gezet. Tevens kan het woonbestuur een
boete opleggen wegens het niet nakomen van de voorwaarden. Mocht het gereedschap
buiten de ruimte (als bewoner het daar heeft achter gelaten) in de tussentijd ontvreemdt en/of
beschadigd raken is bewoner hiervoor verantwoordelijk en treedt Artikel 5 bij schade en
Artikel 6 bij het ontvreemden op.

Artikel 7 Borg
Bewoner moet bij het lenen van een gereedschap een borg betalen van €20 cash. Bij het
optreden van Artikel 3, 4 of 5 tijdens bruikleen van het gereedschap wordt de €20 borg niet
terug gegeven. Tevens moet bewoner de overige kosten ook volledig betalen zoals staat
beschreven in Artikel 3, 4 en 5.

Artikel 8 geldt als bewoner ‘’Barbecue’ heeft aangevinkt in Artikel 1.3.

Artikel 8 Schoonmaak barbecue
Bewoner dient de barbecue volledig schoon in te leveren bij het woonbestuur conform te
richtlijnen uit de handleiding van de barbecue welke is meegegeven aan bewoner door het
woonbestuur. Bewoner is zelf volledig verantwoordelijk om op eigen kosten de juiste
schoonmaakspullen aan te schaffen voor het schoonmaken van de barbecue. Mocht de
barbecue niet goed schoon zijn, is bewoner hiervoor verantwoordelijk. Tevens wordt de borg
ingehouden zodat het woonbestuur alsnog de benodigde schoonmaakspullen kan
aanschaffen om de barbecue goed schoon te krijgen.

