Gebruiksovereenkomst
voor materialen bij spelend en bewegend leren
De ondertekenden:
Powerspel, gevestigd aan de Neerwal 180, 5708 ZA Helmond, geregistreerd in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 72738049, vertegenwoordigd door Ilse de Geus.
en
…………………………………………….… (naam) gevestigd te ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… (Straat, huisnummer, postcode en plaats),
hierna te noemen “Bruiklener”.
Overwegen het volgende:
•
•
•

dat de bruiklener de hierna omschreven zaken tijdelijk in gebruik wil nemen.
dat Powerspel bereid is om de betreffende zaken om niet (zonder vergoeding) in bruikleen te
geven aan bruiklener. Waarbij de eventuele verzendkosten voor rekening van de bruiklener
komen.
dat de partijen deze bruikleenovereenkomst onder nader te noemen voorwaarden hebben
gesloten.

Zijn overeengekomen:
Omschrijving van het geleende
Powerspel zal binnen een week na getekend retour ontvangen van deze overeenkomst, de hieronder
vermelde materialen per post verzenden:
1 x ………… met nieuwwaarde € …………
1 x ………… met nieuwwaarde € …………
1 x ………… met nieuwwaarde € …………
1 x ………… met nieuwwaarde € …………
1 x ………… met nieuwwaarde € …………
Duur van de overeenkomst
De bruikleen is voor bepaalde tijd van twee weken welke ingaat op de dag van ontvangst volgens
Track&Trace melding van de bezorger. De overeenkomst eindigt op de laatste dag van de overeenkomst
van rechtswege. De bruiklener stuurt de materialen uiterlijk 14 dagen na ontvangst retour.
De bruiklener kan de bruikleen ook eerder beëindigen door opzegging en / of retour sturen van de
materialen. De kosten voor het verzenden zijn voor rekening van de bruiklener.
Bruiklener verklaart binnen 24 uur na ontvangst, melding te maken als het geleende niet in goede staat
van onderhoud in ontvangst is genomen.

Zorgplicht
Bruiklener zal goed voor het geleende zorgen en het geleende onderhouden. Het geleende wordt slechts
gebruikt voor activiteiten waar het materiaal voor bedoeld is. Alle kosten gemaakt met betrekking tot het
geleende tijdens de duur van de bruikleen die horen bij normaal gebruik en onderhoud komen voor
rekening van de bruiklener. Denk hierbij onder andere aan kosten voor het schoonhouden of vervangende
materialen om de producten in te verpakken.
Bruiklener zal na de periode van twee weken de goederen, schoongemaakt volgens de instructie “Gebruik
van de materialen”, in nette staat en met (aangeleverde) verpakkingsmaterialen, retourneren.
Schade
Schade aan de materialen in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, moeten direct worden gemeld
aan Powerspel via info@powerspel.nl.
In geval van diefstal van de materialen zal de bruiklener zo mogelijk door de politie daarvan procesverbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen).
Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van de materialen of als gevolg van nalatigheid of
ondeskundig gebruik zijn voor rekening van bruiklener.
Boete
Indien de goederen niet op de vooraf afgesproken datum worden teruggestuurd, geldt een boete van
€ 2,50 per dag met een maximum van de nieuwwaarde zoals eerder in de overeenkomst is opgenomen.
Wanneer de goederen vuil of beschadigd worden teruggestuurd zullen wij 25% van de nieuwwaarde in
rekening brengen. Het gaat om díe gevallen, waar blijkt dat het instructie blad ‘Gebruik van materialen’
niet of niet juist is gevolgd.
Verbod
Het is aan de bruiklener verboden om het geleende, hetzij tegen vergoeding, aan derden in gebruik af te
staan of aan anderen te verhuren. Dit betekent dus ook dat het niet is toegestaan om de materialen in
werksfeer aan collega’s uit te lenen.
Overname
Wanneer er tijdens of aan het einde van de periode van de bruikleen, besloten wordt het product / de
producten aan te willen schaffen, dan kan de bruiklener kiezen om de materialen (deels) over te nemen.
Hiermee worden nieuwe verzendkosten (en eventueel retourkosten) bespaard en vaak kan het materiaal
ook overgenomen worden tegen een gereduceerd bedrag. Neem hiervoor tijdig contact op met
Powerspel via info@powerspel.nl.
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