Bruikleenovereenkomst apparatuur
bij langdurig E.E.G.- onderzoek

Tussen de ondergetekenden:
1.

Klinische Neurofysiologie/Slaap Waak Centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, hierna te noemen de
eigenaar,

2.

Naam: ........................................................................................................................................................................................
Geboortedatum: .............................................................................. hierna te noemen de gebruiker.

Uw behandelend arts heeft besloten dat u een slaaponderzoek moet ondergaan. Daarom krijgt u van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis apparatuur in bruikleen die gebruikt worden om uw slaappatroon te meten. In het ziekenhuis
heeft de laborant van de Klinische Neurofysiologie de apparatuur geïnstalleerd. De laborant heeft u uitgelegd hoe
u de apparatuur moet gebruiken. In de informatiefolder over het slaaponderzoek kunt u de uitleg nog een keer na
lezen.
Eigenaar en gebruiker komen het volgende overeen:
•
U krijgt de apparatuur in bruikleen voor de periode van één nacht, met uitzondering van het weekend.
•
U moet de apparatuur uiterlijk op de schriftelijk afgesproken tijd terug brengen naar de Klinische
Neurofysiologie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
•
U mag de apparatuur niet aan andere personen in gebruik geven.
•
De apparatuur en de elektroden die daarbij horen, zijn erg kostbaar. U moet daarom goed voor de
apparatuur zorgen en deze alleen gebruiken voor het onderzoek.
•
Als u niet op de juiste manier omgaat met de apparatuur kan deze beschadigd raken.
•
Als de apparatuur door uw schuld beschadigd raakt, dan moet u de kosten van de schade aan het Jeroen
Bosch Ziekenhuis betalen.
•
U bent waarschijnlijk verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. De kosten die u aan ons moet betalen
voor beschadigde apparatuur of onderdelen van de apparatuur of electroden kunt u meestal claimen bij uw
verzekeraar.
•
Ook als u de in bruikleen gegeven apparatuur niet op tijd terugbrengt, moet u de kosten hiervan betalen
aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
•
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis geeft u de apparatuur gratis mee. U hoeft ook geen borg te betalen. Wel
vragen we u om deze bruikleenovereenkomst te ondertekenen.
•
De bruikleenovereenkomst is een bevestiging van het feit dat u weet dat de apparatuur en de electroden erg
duur zijn en dat u er daarom als gebruiker voorzichtig mee moet omgaan.
•
Als u weigert de bruikleenovereenkomst te tekenen, kan het onderzoek niet doorgaan.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te .........................................................................

op .........................................................................

..............................................................................
De gebruiker 				

..............................................................................
De eigenaar Klinische Neurofysiologie/Slaap Waak Centrum
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