ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR ROLSTOEL(EN)
1. Stichting Groen Hart Leudal, belast met het uitlenen van de rolstoelen,
behoudt zich het recht voor om de capaciteiten en vaardigheden van
deelnemers voor het gebruik van een rolstoel te beoordelen. De persoon die
de rolstoel huurt (hierna ‘huurder’ genoemd) verklaart in staat te zijn een
rolstoel te kunnen gebruiken en hiertoe geen enkele medische beperking te
hebben.
2. De huurder dient zich te identificeren met een geldig legitimatie bewijs.
3. Het uitgeleende materiaal (rolstoel en accessoires) blijft gedurende de
uitleenperiode het exclusieve eigendom van Groen Hart Leudal. De huurder
mag het niet uitlenen aan derden.
4. De huurder en verhuurder inspecteren de staat van de geleende rolstoel.
Van eventuele gebreken/schades wordt rapport gemaakt, getekend door
huurder en verhuurder.
5. Voor het vertrek kan de huurder de rolstoel uitproberen.
6. De huurder betaalt € 20 borg. Deze wordt terugbetaald na het
terugbrengen van de rolstoel zoals omschreven in punt 7.
7. De huurder brengt de rolstoel terug bij het Bezoekerscentrum Leudal, voor
of op het tijdstip zoals overeengekomen in het contract, in dezelfde staat
als waarin deze zich bij ontvangst bevond, indien van toepassing, conform
het ondertekende inspectierapport.
8. Groen Hart Leudal behoudt zich het recht voor om schade die de rolstoel
heeft opgelopen tijdens de uitleenperiode te verhalen op de huurder door
een factuur voor herstelling op te stellen. De huurder gaat hiermee
akkoord.
9. De huurder kan in geen geval schade verhalen veroorzaakt door
gebruiksproblemen tijdens de uitleenperiode.
10.Indien de rolstoel zoek raakt, gestolen of beschadigd wordt, behoudt Groen
Hart Leudal zich het recht om een schadevergoeding in rekening te
brengen.
11.De huurder is verplicht om verlies of diefstal van de rolstoel zo spoedig
mogelijk aan te geven bij Groen Hart Leudal en bij de politie.
12.Indien de huurder inbreuk pleegt op bestaande wetgevingen en/of
reglementeringen tijdens de uitleenperiode kan Groen Hart Leudal in geen
enkel geval aansprakelijk gesteld worden. Rolstoelers rijden op eigen risico
en eigen verantwoordelijkheid en respecteren de wegcode.
13.De paden in het Leudal waar fietsen niet zijn toegestaan (aangegeven met
bruine borden van Staatsbosbeheer) zijn ook niet toegestaan voor
rolstoelen (gevaarlijke hellingen).
14.De rolstoelen zijn bestemd voor gebruik in het Leudal.

