CARDIOLOGIE

Overeenkomst van bruikleen
De ondergetekenden:
1. De Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis, ten deze
vertegenwoordigd door de functieafdeling Cardiologie hierna te
noemen het JBZ,

2.

hierna te noemen de gebruiker.
Hierna gezamenlijk ook te noemen partijen.
In overweging nemende dat:
• Het JBZ apparatuur in eigendom heeft die gebruikt worden voor
Holter-/ Eventrecorder onderzoek.
• De gebruiker deze apparatuur zal gebruiken in verband met
het hiervoor genoemde onderzoek omdat dit nodig is voor de
registratie van hartritme gedurende een langere periode.
• De apparatuur wordt door het JBZ aan de gebruiker meegegeven
in verband met het onderzoek, hiervoor betaalt de gebruiker
geen vergoeding of borg.

Komen daartoe het volgende overeen:
Artikel 1: Duur en aanvang.
Het JBZ heeft de apparatuur op ………………........................…….(datum)
aan de gebruiker in bruikleen gegeven voor de periode
tot ……………………………………………(datum).
Artikel 2: Opzegging en beëindiging
1. Het bruikleen kan te allen tijde door het JBZ worden opgezegd
door middel van een schriftelijke kennisgeving, waarbij een
opzegtermijn van één week in acht genomen zal worden
genomen.
2. Het bruikleen zal eindigen bij het staken van het onderzoek,
op welk moment de gebruiker de apparatuur en alle daarbij
behorende hulpstukken in uitstekende staat zal terug geven aan
het JBZ.
Artikel 3: Aanvaarding
1. De gebruiker aanvaardt de apparatuur in de staat waarin deze
zich op het tijdstip van aanvang van deze bruikleenovereenkomst
bevindt.
2. Het bruikleen gaat in op de in artikel 1 genoemde datum.

3. De gebruiker wordt geacht te begrijpen waarvoor de apparatuur
nodig is, hoe de apparatuur functioneert en van de wijze waarop
hij/zij met de apparatuur moet omgaan. Hij/zij heeft daartoe een
folder ontvangen met de nodige uitleg.
Artikel 4: Gebruik
1. De gebruiker is verplicht als een goed huisvader voor de
apparatuur te zorgen, deze te onderhouden, deze slechts in
overeenstemming met de bestemming te gebruiken en deze bij
het einde van de bruikleenovereenkomst aan het JBZ terug te
geven.
2. De gebruiker mag de apparatuur noch geheel noch gedeeltelijk
aan derden in gebruik geven, verhuren, verkopen of opnieuw
uitlenen.
Artikel 5: Schadevergoeding
Mocht de in bruikleen gegeven apparatuur beschadigd worden door
de gebruiker, heeft het JBZ recht op schadevergoeding, welke de
gebruiker onmiddellijk na beëindiging van het gebruik verschuldigd
is aan de eigenaar.
Indien de gebruiker de in bruikleen gegeven apparatuur niet
terugbrengt, worden ook de kosten van het apparaat in rekening
gebracht bij de gebruiker. Deze apparatuur kost gemiddeld
€1250,00. Mocht de apparatuur niet binnen 3 dagen na het einde
van het onderzoek teruggebracht worden naar de functieafdeling
Cardiologie, dan wordt dit bedrag bij u in rekening gebracht.
De gebruiker wordt er op gewezen dat mogelijkerwijs zijn inboedelof WA verzekering de kosten dekken indien de schade niet is
veroorzaakt door opzettelijk toebrengen van schade aan de in
bruikleen gegeven object.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ‘s-Hertogenbosch, Op ……………………………………………

Namens het JBZ					De gebruiker
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