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Bruikleenovereenkomst  

 
 

Voorwaarden voor uitleen gereedschap  
 
De volgende voorwaarden zijn van kracht voor het lenen van gereedschap bij Stichting Landschapsbeheer 
Zeeland (SLZ):  
 

- Onder ‘gebruiker’ wordt in deze voorwaarden verstaan de coördinator van een groep vrijwilligers die 
werkzaam is bij het vrijwillig natuur- en landschapsbeheer in Zeeland, dit ter beoordeling van SLZ;  

- Bij uitleen van het gereedschap wordt deze bruikleenovereenkomst van kracht; 
- SLZ geeft gereserveerd gereedschap te leen voor gebruik in een bepaalde, afgesproken leenperiode; 
- De gebruiker die het gereedschap leent is daarvoor persoonlijk aansprakelijk en gaat zorgvuldig om 

met het gereedschap; 
- Het geleende gereedschap mag niet worden doorgeleend of anderszins worden overgedragen aan 

derden; 
- Schade aan het gereedschap dat is ontstaan onder beheer van de gebruiker zal door SLZ worden 

hersteld of, indien herstel om materiële of financiële redenen niet mogelijk is, worden vervangen. In 
beide gevallen gebeurt dit op kosten van de gebruiker, tenzij deze kan bewijzen dat hem geen schuld 
treft of dat deze niet aan de groep is toe te rekenen (normbedragen zie tabel);  

- Reguliere onderhouds- of keuringskosten gemaakt aan het gereedschap zijn voor rekening van SLZ; 
- Gereedschap dat na verstrijken van de leenperiode en na éénmalig verzoek daartoe niet wordt 

teruggebracht, dient door de gebruiker tegen nieuwwaarde te worden vergoed (normbedragen zie 
tabel). Als gereedschap niet na de afgesproken leenperiode wordt ingeleverd is de gebruiker in 
verzuim. Gebruiker heeft teruggaveplicht; 

- Bij constatering van slechte zorg voor het gereedschap kan SLZ verdere uitleen aan de betreffende 
gebruiker direct beëindigen; 

- Bij het lenen van gemotoriseerd gereedschap dient door de gebruiker een certificaat te worden 
overlegd aan SLZ, waaruit blijkt dat de persoon die het gereedschap hanteert, beschikt over de voor 
dat gereedschap (wettelijk) benodigde opleiding/vaardigheden. Voor door fabrikanten en/of 
importeurs verstrekte gegevens aanvaardt SLZ geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de 
juistheid of volledigheid ervan;  

- Het geleende gereedschap dient aan het eind van de overeengekomen leenperiode schoon en droog 
te worden geretourneerd aan SLZ;  

- SLZ is gedurende de leenperiode op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade 
of letsel van welke aard ook, veroorzaakt aan personen, objecten of anderszins, door het gebruik of 
bezit van het geleende gereedschap; 

- Gebruiker is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal en 
vermissing. In geval van diefstal/vermissing moet er aangifte worden gedaan bij de politie. Gebruiker is 
zelf aansprakelijk voor diefstal, vermissing en schade.  
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Richtlijnen gebruik gereedschap 
 

- Gebruik het juiste gereedschap voor het juiste doel; 
- Werk niet verder met kapot en/of bot gereedschap; 
- Volg de instructies van de fabrikant; 
- Weest alert op gevaar voor jezelf en voor anderen;  
- Maak gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). 
- Werk conform de ARBO-richtlijnen 

 
Tabel te rekenen bedragen bij defect/kwijt geraakt gereedschap 
 

Spade compleet € 50,00 

Spade steel € 25,00 

Bats compleet € 20,00 

Bats steel € 15,00 

Driehoekzaag compleet € 20,00 

Driehoekzaag zaagblad € 10,00 

Pistoolzaag compleet € 30,00 

Takkenschaar compleet € 120,00 

2-delige ladder compleet € 160,00 

Helm  € 20,00 

Grondboor  € 65,00 

Sleg  € 40,00 

Hooihark  € 30,00 

Hooivork  € 30,00 
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