Bruikleenovereenkomst Qwiek mobiel
De ondergetekenden:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Qwiek B.V.,
gevestigd te (6419 DJ) Heerlen, aan Nieuw-Eyckholt no. 292 C, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Rameckers, hierna te noemen:
bruikleengever;
en
2. <naam zorginstelling>, gevestigd te <plaatsnaam>, aan <straatnaam> no.
<huisnummer>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, hierna
te noemen: bruiklener;
Tezamen te noemen: “partijen”
In aanmerking nemende dat:
•
•
•

partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding om de navolgende
voorwaarden en bepalingen nader wensen te regelen;
bruiklener zich het tijdelijk gebruik van het hierna omschreven product wenst te
verschaffen;
bruikleengever als eigenaar van het betreffende product bereid is deze in
bruikleen om niet te geven aan bruiklener;

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Algemeen
1. Bruikleengever geeft per datum dagtekening van onderhavige overeenkomst
voor de bepaalde tijd van twee weken aan bruiklener om niet het in bruikleen
hierna omschreven product:

De Qwiek.up is een mobiel apparaat dat kamervullende projecties creëert 		
door middel van een breed assortiment van belevingsmodules en 			
persoonlijke USB sticks.
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2. Bruiklener verklaart voornoemde zaken in gebruikte, doch goede nieuwstaat
van onderhoud van bruikleengever in ontvangst te hebben genomen.
3. De bruikleenovereenkomst verstrijkt van rechtswege bij het bereiken van de
overeengekomen duur.
Artikel 2: Voorwaarden
1. De bruiklener ontvangt het product in bruikleen indien aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. De voorwaarden zijn als volgt:
a. Het product is alleen beschikbaar voor twee weken gebruik.
b. Bij het tekenen van deze overeenkomst heeft de bruiklener contact
opgenomen met een andere zorginstelling of belanghebbende als
vervolglocatie voor het product. Binnen één week na de ingebruikname
dient de vervolglocatie door te worden gegeven aan de bruikleengever. De
bruikleengever verleent dan goedkeuring voor de vervolglocatie.
c. Na het gebruik van twee weken dient de bruiklener een evaluatie te regelen
met de teamleider, locatiemanager en iemand van het personeel om de
mening van het product te delen met de bruikleengever.
Artikel 3: Eigendom
1. Het eigendom van het omschreven product blijft te allen tijde bij de
bruikleengever.
2. Bruiklener verbindt zich bedoelde producten als een goed bewaarder te zullen
beheren, voor de bewaring en het behoud daarvan als een goed bewaarder te
zullen zorgen en deze ten genoegen van de bruikleengever te zullen verzekeren
tegen brand, waterschade en diefstal, zulks ten behoeve van bruikleengever, de
voor de verzekering verschuldigde premie tijdig te betalen.
3. Indien derden ten opzichte van de bruiklener rechten willen doen gelden of
maatregelen treffen, zal bruiklener deze derden terstond mededelen wie
eigenaar is van voornoemde producten.
Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. Bruiklener is aansprakelijk voor alle beschadiging en verlies, met of zonder zijn
toedoen aan het in bewaring aan de in bewaring gegeven product, door zichzelf
of een derde toegebracht of ontstaan.
2. Schade aan voornoemd product in bruikleen, die een gevolg is van abnormaal
gebruik en/ of onjuist gebruik, wordt bij bruiklener in rekening gebracht.
3. Bruiklener vrijwaart bruikleengever voor alle aanspraken van derden uit welke
hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit gebruik van het
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product.
4. Om de staat van het product vast te leggen wordt voor de ingebruikname van het
product een foto gemaakt.
5: Beëindiging
1. Na de overeengekomen duur van twee weken zorgt de bruiklener voor een
nieuwe locatie waar het product naar toe gaat. Het transport tussen de
locaties is voor rekening van de bruikleengever. Hiervoor is goedkeuring van de
bruikleengever vereist.
2. De bruikleengever heeft het recht om de bruikleenovereenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen en van bruiklener onmiddellijke teruggave
van voornoemde zaken te vorderen, indien:
bruiklener voornoemde zaken verwaarloost, misbruikt of voor een ander doel
gebruikt dan waarvoor deze bestemd is;
a. één van beide partijen overlijdt, één van hen in staat van faillissement
wordt verklaard, door één van hen voorlopige surséance van betaling
wordt; aangevraagd of verkregen, een verzoek van bruiklener aan de
rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling;
b. één van hen onder curatele wordt geplaatst of op andere wijze het vrije
beheer van zijn vermogen verliest;
Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze bruikleen overeenkomst zal uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing zijn.
2. Alle eventuele rechtsgeschillen, die uit deze bruikleenovereenkomst
voortvloeien, worden onderworpen aan de uitspraak van de kantonrechter,
indien zulks tot zijn competentie behoren.
Handtekening bruikleengever				Handtekening bruiklener

Datum:						Datum:
Functie:						Functie:
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