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Ondergetekenden: 

 

A. Stichting Ontdeklab Peel en Maas, vertegenwoordigd door N. Fleuren, 

hierna te noemen: Ontdeklab 

en 

B. De heer/mevrouw, in zijn hoedanigheid, hierna te noemen: gebruiker; 

 

komen het volgende overeen: 

 

Artikel 1 

1.1. Ontdeklab geeft op de datum van reservering op de website aan gebruiker in 

bruikleen de gereserveerde kits (gezamenlijk hierna te noemen: ontdekkist). 

De bruikleenovereenkomst eindigt op de datum waarop deze wordt opgezegd.  

1.2. De gebruiker verklaart door middel van ondertekening van deze 

overeenkomst dat hij de ontdekkist  in goede staat, zonder zichtbare 

beschadiging, van het Ontdeklab in ontvangst heeft genomen. Indien er van 

te voren vastgestelde beschadigingen zijn dienen deze genoteerd te worden in 

de bijlage 1; beschadigingen/gebreken goederen. 

 

Artikel 2 

2.1. De gebruiker is verplicht als een goed ‘huisvader’ voor de ontdekkist  te 

zorgen en deze te onderhouden en deze slechts in overeenstemming met de 

bestemming te gebruiken.  

2.2. De gebruiker verplicht zich ertoe de ontdekkist  voor 90% of meer zakelijk 

te gebruiken. Eventuele (fiscale) consequenties van het niet naleven van 

deze verplichting komen volledig voor rekening en risico van gebruiker. 

2.3. Indien de ontdekkist  niet wordt gebruikt, dient gebruiker deze op een 

veilige locatie te bewaren. 

2.4.  Voor de ontdekkist is geen verzekering afgesloten die dekking biedt voor 

schade ten gevolge van beschadiging, verlies of diefstal, binnen én buiten de 

gemeentelijke gebouwen. 

Naast het bepaalde in artikel 2.1 verplicht de gebruiker zich bij gebruik 

alle zorgvuldigheid te betrachten om beschadiging, verlies of diefstal te 

voorkomen. Schade ten gevolge van onzorgvuldig handelen van de 

gebruiker, zal door het Ontdeklab op de gebruiker worden verhaald. 

2.5. Bij schade aan de ontdekkist of bij het optreden van storingen in het 

gebruik van de apparatuur neemt de gebruiker terstond contact op met 

Stichting Ontdeklab. 

2.6. De kosten van 

reparaties en 

vervanging van de 

ontdekkist  komen 
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voor rekening van het Ontdeklab (dan wel de verzekeringsmaatschappij), 

behoudens het bepaalde in artikel 2.5 en behoudens die reparaties/ 

vervangingskosten en/of overige schade die overigens veroorzaakt is/zijn 

door wanprestatie van de zijde van de gebruiker. De gebruiker is verplicht 

de ontdekkist te allen tijde aan het Ontdeklab beschikbaar te stellen voor 

het uitvoeren van onderhoud. 
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Artikel 3 

3.1. Het is de gebruiker verboden om de ontdekkist  al dan niet tegen een 

vergoeding, aan een ander in gebruik af te geven, behoudens het gedurende 

een korte periode in gebruik geven van de ontdekkist  aan een medewerker 

ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor het Ontdeklab, 

tenzij anders afgesproken met het Ontdeklab. 

Het is de gebruiker verboden om de ontdekkist  aan een ander te verhuren, 

te verpanden en/of te belasten met welk beperk recht of gebruiksrecht dan 

ook. 

 

Artikel 4 

4.1. Deze bruikleenovereenkomst eindigt door schriftelijke (eenzijdige) opzegging 

door het Ontdeklab of met wederzijds goedvinden. 

4.2. De gebruiker is verplicht om na de opzegging door het Ontdeklab de 

ontdekkist (inclusief alle toebehoren) onmiddellijk aan het Ontdeklab terug 

te geven. 

4.3. Indien de gebruiker na het einde van deze bruikleenovereenkomst niet 

onmiddellijk voldoet aan het bepaalde in artikel 4.2., verbeurt de 

gebruiker, onverminderd het recht van het Ontdeklab op volledige 

schadevergoeding, een boete van € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro) 

met een maximum van tweemaal de totale aanschafwaarde van de 

ontdekkist  voor iedere dag dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen 

voldoet. 

4.4. Het Ontdeklab is bevoegd deze bruikleenovereenkomst op te zeggen indien 

naar oordeel van het Ontdeklab: 

 

A. De gebruiker de ontdekkist  verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel 

gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of indien de gebruiker op 

enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze 

overeenkomst of enig van toepassing zijnde wettelijk voorschrift; 

 

B. De gebruiker verzuimt binnen de daartoe door het Ontdeklab gestelde 

termijn de kosten voor herstel te betalen die ingevolge artikel 2.6. van 

deze overeenkomst voor rekening komen. De opzegging laat het recht om 

nakoming c.q. betaling van deze kosten te vorderen, onverlet. 

 

 

 

Door het invullen van het reserveringsformulier gaat de gebruiker 

akkoord met deze bruikleenovereenkomst. 
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