Ontleningsovereenkomst

Demokoffer Veiligheid
Opgemaakt Aug. 2014

1. De koffers worden aangevraagd via www.rtcwestvlaanderen.be. De aangevraagde begin- en
einddatum zijn de dagen waarop de koffers geleverd en opgehaald worden op een tijdstip
dat voor de transportfirma past.
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. De koffers worden aan de receptie afgezet en daar beschikbaar gehouden voor ophaling.
4. De school verbindt er zich toe om de koffer alleen te laten gebruiken door leerkrachten 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.
5. 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.
6. 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.
7. De contactpersoon moet aan de hand van de ontvangen inventaris de koffers controleren bij
aankomst, vóór de ingebruikname van de inhoud. De leerkrachten en leerlingen zijn verplicht
respectvol om te gaan met de inhoud.
8. Het is niet de bedoeling om de producten te verbruiken (bvb oordopjes, schoenen,
stofmaskers, crèmes, …). Deze materialen dienen louter als voorbeeld ! Uitzondering op deze
regel is het luik chemische reacties. Voor dit luik moet bij ontvangst duidelijk aangegeven
worden op de inventaris of alle producten in dit luik aanwezig zijn, bijna leeg of opgebruikt
zijn of volledig leeg of opgebruikt zijn. Op deze manier kunnen wij garanderen dat ook de
volgende gebruiker deze producten ter beschikking heeft.
9. Draag uiterste zorg voor de pictogrammen & bewaak de volledigheid van dit pakket.
10. De koffers hebben een vaste indeling. Zorg ervoor dat de inhoud terug in de juiste koffer,
zoals aangegeven op de inventaris, geplaatst wordt.
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