Ontleningsovereenkomst

Draadloze sensoren
Opgemaakt Aug. 2014
De school gaat akkoord met volgende afspraken:
1. De installatie wordt aangevraagd/gereserveerd via www.rtcwestvlaanderen.be. De maximum ontleningsperiode
is 3 weken. De school ontvangt de installatie op maandag van week 1 en deze wordt terug opgehaald op
donderdag van week 3.

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 installatie wordt aan de receptie afgezet en terug opgehaald.
5. De school verbindt er zich toe om de mobiele installatie alleen te laten gebruiken doorleerkrachten
met voldoende kennis van de thematiek. Ze erkent en aanvaardt dat de mobiele installatie bij
ontlening in goede staat verkeert en gaat ermee akkoord om de kosten voor herstelling of vervanging
te dragen indien de installatie verloren gaat of bij terugbezorging beschadigd, stuk gemaakt of
onvolledig is.
6. De installatie bestaat uit volgende elementen:
-

1 waterkolom met hangende drukopnemer + PLICSRADIO T 61

-

A3 bord met PLICSRADIO R61

-

1 emmer 20 liter

-

2 netsnoeren 230V

Opgepast: om de installatie niet te beschadigen dient men steeds het water uit de buis in de emmer
te laten lopen en de emmer leeg te maken alvorens het te vervoeren.
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. 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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