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Bruikleenovereenkomst
Apparatuur slaapregistratie
Klinische Neurofysiologie
Functie afdeling Neurologie
Hospitaalweg 1
1315 RA Almere
Patiëntengegevens:

Bovenstaande patiënt verklaart van het Flevoziekenhuis te Almere in bruikleen te hebben
ontvangen:
Soort apparaat:

Merk/Type:

Inventarisnummer FZ:

Slaapregistratie apparatuur

Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van de “voorwaarden voor het beschikbaar stellen
van apparatuur” (zie omme zijde).
 Bruiklener verklaart op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
 Aan bruiklener is instructie gegeven over het gebruik en onderhoud van de apparatuur.
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend te Almere, d.d. ______________
Handtekening:

Handtekening:

________________

________________

Namens Flevoziekenhuis
Afdeling Klinische Neurofysiologie

Bruiklener

Apparatuur wordt terugverwacht op d.d. ____________________________
Bevestiging van ontvangst (retour): ________________________________

16-11-2015
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Voorwaarden voor het beschikbaar stellen van apparatuur
1. De aan gebruiker ter beschikking gestelde apparatuur blijft eigendom van het
Flevoziekenhuis.
2. Gebruiker verplicht zich op correcte en verantwoorde wijze zorg te dragen voor de aan
hem/haar ter beschikking gestelde apparatuur.
3. Indien het uitgeleende apparaat niet binnen de maximale uitleenperiode wordt
geretourneerd zal aansluitend de bruikleenovereenkomst overgaan in een
verhuurovereenkomst. De huurprijs bedraagt dan 30 euro per dagdeel (dagdeel is 6 uur,
minimaal te betalen). Direct te voldoen contant of middels éénmalig machtiging van uw
rekening.
4. Bij verlies of diefstal of beschadiging door opzet, verwijtbare nalatigheid of bewuste
roekeloosheid van de gebruiker is gebruiker aansprakelijk. Eventuele ontstane kosten
worden doorberekend aan de gebruiker. In geval van diefstal of verlies is de gebruiker
verplicht hiervan onmiddellijk aangifte bij de politie te doen en het Flevoziekenhuis
hiervan op de hoogte te stellen. Indien de gebruiker dit niet naleeft, heeft het
Flevoziekenhuis het recht om de hieruit voortvloeiende schade op de gebruiker te
verhalen.
5. Adreswijzigingen dient gebruiker per omgaande door te geven aan het Flevoziekenhuis.
6. De apparatuur wordt aan gebruiker verstrekt door de Afdeling Klinische Neurofysiologie
van het Flevoziekenhuis.
7. Gebruiker heeft instructies ontvangen omtrent het gebruik van de apparatuur.
8. Na beëindiging van de bruikleenovereenkomst dient gebruiker de apparatuur in goede
staat weer in te leveren bij poli Neurologie.
9. Inlevering vindt plaats de eerst volgende werkdag na de nachtregistratie. Dit vindt plaats
op poli Neurologie van het Flevoziekenhuis en kan tussen 8.00 en 10.00 uur. De
gebruiker ontvangt een bevestiging van inlevering.
10. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van het
Flevoziekenhuis, zie hiervoor www.flevoziekenhuis.nl, onder het tabblad “patiënt en
bezoeker” de algemene voorwaarden.
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