Ontleningsovereenkomst
Koffer 2 technische module Verlichting
(LED-schakelen – Industriële Verlichting)
Opgemaakt Aug. 2014
De school gaat akkoord met volgende afspraken:
1. De koffer wordt aangevraagd/gereserveerd
via www.rtcwestvlaanderen.be
De maximum ontleningsperiode is 2 weken.
2. De school vinkt het vakje algemene voorwaarden
bij de aanvraag via de website aan. Dit is verplicht om de
reservatie te kunnen uitvoeren.
3. Het materiaal wordt geleverd op in de loop van de eerste dag van uw aanvraag en wordt terug
opgehaald op de laatste dag van uw aanvraag. Op deze dagen zult u het materiaal dus niet kunnen
gebruiken. Zorg dat alle materiaal klaarstaat op de laatste dag.
4. De transportfirma meldt zich bij aankomst aan bij de receptie. De school verbindt er zich toe om de
receptie op de hoogte te stellen zodat de levering vlot kan verlopen.
5. De school verbindt er zich toe om de koffer alleen te laten gebruiken door lkr-en met voldoende
kennis van de thematiek. Ze erkent en aanvaardt dat de koffer bij ontlening in goede staat verkeert en
gaat ermee akkoord om de kosten voor herstelling of vervanging te dragen indien de koffer en het
bijhorende materiaal verloren gaat of bij terug bezorging beschadigd, stuk gemaakt of onvolledig is.
6. Opgepast: bewerkingen op deze panelen dienen onder strikt toezicht van de leerkracht te gebeuren.
Dit nadat men de instructiekaart (zie achterkant paneel) grondig heeft doorgenomen.
7. Indien de school bij ontvangst van de installatie toch bepaalde gebreken vaststelt wordt RTC hier ten
laatste 1 dag na ontvangst van op de hoogte gebracht.
8. De panelen worden bezorgd op school in gebruiksklare demonstratietoestand en dienen ook zo terug
bezorgd te worden.
9. Indien men technische vragen heeft over een paneel kan men terecht bij:
LED-schakelen: VTI Brugge - Jean-Pierre Micholt - jean.pierre.micholt@vtibrugge.be - 050/47 25 82
Industriële Verlichting: VTI Tielt – Eddy De Baere - eddy.debaere@molenland.be – 051/ 42 38 57
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10. De koffer omvat volgende onderdelen:
1 paneel LED -schakelen:

1 paneel Industriële Verlichting:

Bij het paneel Industriële Verlichting horen ook volgende onderdelen:
Gelieve hier zeer voorzichtig mee om te springen.

koffer:

met onderdelen:

11. Er is hoe dan ook voor elke mogelijke schade, zowel voor de gebruiker als voor eventuele derden geen
enkel verhaal mogelijk op de ontlener en/of om het even welke verwante vennootschap.
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