Uitleenovereenkomst FLIR
warmtebeeldcamera
De voorwaarden in deze uitleenovereenkomst hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de FLIR i5
warmtebeeldcamera, met de daarbij behorende accessoires, die is gesloten tussen enerzijds de
verhuurder/uitlener deA, verder te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name
genoemde gebruiker, verder te noemen huurder (een lid van energiecoöperatie deA of energieklant van
energiebedrijf deA).

BEPALINGEN
1. Het uitgeleende object: de FLIR i5 warmtebeeldcamera
Het geleende betreft: een koffer met FLIR i5 warmtebeeldcamera.
Inhoud koffer:
• Eén FLIR i5 warmtebeeldcamera;
• Eén SIM-geheugenkaart (zit in de camera);
• Eén kabel voor datatransfer naar PC (USB);
• Eén voeding;
• Eén handleiding.
2. Uitleen periode en uitleenlocatie
De uitleenperiode verschilt per weekdeel. Er zijn twee weekdelen voor het uitlenen van de camera:
o Weekdeel 1: Midweek
§ De camera kan op maandag tussen 13.00 uur en 17.00 uur worden opgehaald bij
de verhuurder;
§ Op vrijdag dient de camera uiterlijk vóór 12.00 uur geretourneerd te zijn bij de
verhuurder.
o Weekdeel 2: Weekend
§ De camera kan op vrijdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur worden opgehaald bij de
verhuurder;
§ Deze dient op maandag vóór 12.00 uur geretourneerd te zijn bij de verhuurder.
De camera wordt opgehaald bij en teruggebracht naar dezelfde locatie: Ecofactorij 18, 7325WC Apeldoorn.
3. Borg
De huurder betaalt een borg van € 50,- voor het lenen van de camera. Dit bedrag wordt contant betaald bij
het ophalen van de camera en geretourneerd wanneer de koffer met complete inhoud wordt
teruggebracht.
Indien de camera later dan de afgesproken uitleenperiode wordt teruggebracht, wordt de borg niet geheel
terugbetaald. Indien de camera pas na twee weken wordt teruggebracht, wordt geen borg terugbetaald.
Gehanteerde bedragen en termijnen staan in de tabel.
Deze termijnen worden aangehouden om het tijdig retourneren te stimuleren en andere leden van deA
niet te benadelen. Zij willen ook gebruik kunnen maken van de camera.
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Periode:
Binnen de afgesproken uitleenperiode
Tot één week te laat
Tot twee weken te laat

Terugbetaalde borg:
€ 50,€ 25,€ 0,-

4. Schade aan de camera
Indien onherstelbare schade wordt toegebracht aan de camera, wordt de borg van € 50,- niet terugbetaald.
De huurder zal, indien de camera onherstelbaar beschadigd is, proberen via zijn of haar WA-verzekering de
camera te vervangen.
5. Aansprakelijkheid verhuurder
Acties of maatregelen die de huurder neemt op basis van metingen met de camera zijn geheel voor eigen
rekening. Met maatregelen wordt bijvoorbeeld bedoeld het aanbrengen van isolatie. Mocht blijken dat
deze maatregelen ongewenste, onvoldoende of geen effect hebben, is de verhuurder niet aansprakelijk.
Als de huurder op basis van de metingen met de camera meent dat een aannemer of installateur
ondeugdelijk werkt heeft geleverd aan zijn of haar woning, en daarop actie onderneemt, is dat voor eigen
verantwoordelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen die daaruit voorkomen.
6. Gebruik camera door derden
De camera mag door de huurder niet aan derden worden uitgeleend.

ONDERTEKENING
Ondergetekende,
Naam

: ………………………………….

Adres

: ………………………………….

Telefoonnummer

: ………………………………….

verklaart de warmtebeeldcamera van de verhuurder compleet en in goede staat ontvangen te hebben en
de bepalingen te hebben gelezen en begrepen.
Datum ontvangst: ………………………………….
Datum retour: ……………..
Handtekening huurder: ……………………….

Handtekening verhuurder: ………………………..
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