Hortus Botanicus Leiden te Leide, hierna te noemen uitlener
en ………………………
[Naam medewerk(st)er], verbonden aan ……….………... [naam stichting, instelling, bedrijf], hierna te noemen
lener:
Verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst Bakfiets, verder te noemen "bakfiets", voor …………. [aantal
dagen inclusief haaldag en terugbrengdag] zijn aangegaan. De volgende voorwaarden zijn op deze
overeenkomst van toepassing:









Uitlener verstrekt aan Lener de bakfiets ten behoeve van de uitoefening van de activiteiten van de
lenende instantie.
De bakfiets is wegens de opslagplek alleen doordeweeks op te halen en terug te brengen. Mocht de
bakfiets in het weekend (inclusief feestdagen) nodig zijn dan op de vrijdag ervoor ophalen en de
maandag daarna terugbrengen, of, indien een feestdag, de werkdag ervoor ophalen en de werkdag erna
terugbrengen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
De bakfiets is alleen op afspraak voor Lener te gebruiken.
De bakfiets is eigendom van Uitlener en wordt in bruikleen gegeven aan Lener.
Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder Lener de bakfiets kan
gebruiken.
Door ondertekening aanvaardt Lener alle voorwaarden van deze overeenkomst.

1. Aard en uitvoering
Het type bakfiets en het abonnement is gespecificeerd in het van deze overeenkomst onlosmakelijk deel
uitmakend “Aanvraagformulier Bakfiets”.

2. Rechten en plichten Lener
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

Lener verklaart de bakfiets in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden ter
beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden. [TIP: maak foto’s van de fiets
zoals je hem meeneemt en zoals je hem terugbrengt]
Lener is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de bakfiets tijdens de
leenperiode.
Het is Lener verboden de bakfiets te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de
bedrijfsdoelstellingen of het imago van Uitlener kunnen schaden.
Het is Lener niet toegestaan zonder toestemming van de Uitlener wijzigingen in de configuratie van de
bakfiets aan te brengen.
Het is Lener verboden de bakfiets te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de
bedrijfsdoelstellingen of het aanzien van de Uitlener schade (kunnen) berokkenen, dan wel de grenzen
van betamelijkheid en fatsoen overschrijden.
Lener mag met de bakfiets enkel materiaal vervoeren, dus geen personen.
De inhoud van de bakfiets valt buiten de verantwoordelijkheid van de bakfiets van Uitlener.

3. Diefstal en beschadiging
1.
2.

3.

Lener dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of verlies van
de bakfiets.
In geval van schade of diefstal van de bakfiets is Lener verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 24 uur bij Uitlener te melden. Als contractant draagt Uitlener het risico voor misbruik na diefstal,
mits aan het hiervoor gestelde is voldaan.
Lener kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de bakfiets ontstaan door verwijtbare
nalatigheid of onachtzaamheid.

4. Termijn van gebruik
a.

Lener dient de bakfiets binnen de afgesproken bruikleentermijn te retourneren.

b.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Lener dat hij gevolgen van deze overeenkomst
heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart.

Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te
[Plaats],
[naam instelling]

.............................
Naam:
Datum:

Hortus botanicus Leiden,
.............................
Naam:
Datum:

