
Contactpersoon:                                                                                                                 

Straat:  

Postcode: 

Woonplaats: 

Mailadres: 

Telefoonnummer: 

Materiaal:  

Partytent 3x3    (max 2 stuks)    Aantal:  

Partytent  3x6    (max 2 stuks)    Aantal:  

Statafel    (max 6 stuks)    Aantal:  

Biertafel    (max 2 stuks)    Aantal: 

4 op een rij XXL   (max 1 stuk)    Aantal: 

Jenga XXL              (max 1 stuk)              Aantal: 

Zaklopen                                            (max 1 stuk)                                   Aantal: 

Mikado XXL       (max 1 stuk)                  Aantal: 

Buurtbingokaarten (volwassenen) (max 15 stuks)    Aantal: 

Buurtbingokaarten (kinderen)  (max 15 stuks)    Aantal: 

Gereedschap kistje voor kinderen      Aantal: 

Tuingereedschap en kruiwagen voor kinderen     Aantal:  

 

Datum ophalen:       Datum retour: 
Tijdstip:        Tijdstip:   
 
 
Afhaallocatie: Henriëtte van Heemstralaan 2, Ermelo (achteringang) 

Ophalen op vrijdagmiddag. Terugbrengen op maandagmiddag. Tijden in overleg.  

Andere dagen in overleg mogelijk.  

Handtekening  Bruiklener:   Handtekening medewerker WE of LHT 

 

Het geleende materiaal dient op de afgesproken datum weer in goede staat retour te worden gebracht. Geleende 

objecten mogen niet doorverhuurd worden aan derden. De lenende partij is zelf verantwoordelijk voor een 

adequate verzekering. Bovenstaande persoonsgegevens worden door Leefbaarheidsteam Ermelo bewaard tot aan 

het einde van de lening.  



Algemene bruikleenvoorwaarden/gebruikersreglement 

 

      Algemeen 

Het gehuurde wordt uitsluitend in bruikleen gegeven na overleg met medewerkers van het 
Leefbaarheidsteam Ermelo 

Bruiklener dient het gehuurde zelf op te halen en terug te brengen op het adres Raadhuisplein 8 te  
Ermelo. Dit op de dagen en voorkeurstijden zoals deze op de voorzijde zijn vermeld.  

Bruiklener dient zich te legitimeren.  

 

            Transport 

De bruiklener dient zelf zorg te dragen voor het transport van de gehuurde goederen. Dit transport 
geschiedt geheel voor rekening en risico van de bruiklener.  

De bruiklener is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met 
de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het 
laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van het 
Leefbaarheidsteam Ermelo, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de bruiklener.  

 

Schade en schadevergoeding 

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van het Leefbaarheidsteam Ermelo, . 

De bruiklener is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze 
onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal dan de gehuurde goederen tegen 
nieuwwaarde dienen te vergoeden. 

Bij verlies, diefstal, schade, beschadigingen e.d. dient de bruiklener hiervan  het Leefbaarheidsteam 
Ermelo, onmiddellijk van op de hoogte te brengen. 

De bruiklener wordt geadviseerd de risico’s tegen persoonlijk letsel, extreme weersomstandigheden 
van welke aard dan ook, diefstal, vernieling, brand etc. te verzekeren. 

  

            Aansprakelijkheid 

het Leefbaarheidsteam Ermelo is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of 
gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden. 
Ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar 
kant. 

De bruiklener vrijwaart het Leefbaarheidsteam Ermelo tegen iedere vordering tot schadevergoeding 
van derden, ongeacht de oorzaak. 

Het is bruiklener verboden het gehuurde te vervreemden of aan derden in gebruik of huur af te staan. 

Bruiklener dient desgewenst zelf zorg te dragen voor verzekering van het gehuurde.  

Bruiklener is alsdan gehouden het gehuurde op eerste verzoek onverwijld bij uitlener terug te 
bezorgen, onverminderd het recht van uitlener om de ten gevolge van het niet naleven van de 
voorwaarden, geleden schade op bruiklener te verhalen. 


