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1. Lid worden van Gered Gereedschap Uitleen:  

- is mogelijk bij een Gered Gereedschap Werkplaats die een uitleenservice heeft. Een bijdrage 

van € 50,- geeft recht op een jaar lidmaatschap, een bijdrage van € 25,- voor een periode van 
drie maanden;  

- kan via de website van Gered Gereedschap www.geredgereedschap.nl/uitleen; 

- is kosteloos voor vrijwilligers en bestuursleden van een Gered Gereedschap werkplaats met 

een uitleenservice; 

- is alleen mogelijk voor personen met een minimumleeftijd van 18 jaar;  

- is alleen mogelijk voor natuurlijke personen die “leners” worden genoemd.  

 

2. Leners die gereedschap lenen, gaan automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De 
voorwaarden zijn op de website te raadplegen: www.geredgereedschap.nl/uitleen.  

 

3. Uitgeleende gereedschappen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor 

verhuur, commerciële en professionele activiteiten. Doorlenen leidt in alle gevallen tot volledige 

aansprakelijkheid en/of schadevergoeding. 

 

4. Al het gereedschap zal voor en na elke uitlening worden nagekeken. Alle uitgeleende 
gereedschappen moeten in dezelfde staat teruggebracht worden als waarin ze werden 

uitgeleend, normale slijtage niet meegerekend. Ingeval van schade door nalatigheid, verlies of 

diefstal kan Gered Gereedschap Uitleen een vergoeding in rekening brengen tot maximaal de 

vervangingswaarde van het gereedschap. Deze vergoeding wordt gedoneerd aan een van de 

projecten van Gered Gereedschap.  

 

5. Bij nalatigheid heeft Gered Gereedschap Uitleen het recht een lener te weigeren voor verdere 

uitleen.  
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6. Gereedschap wordt standaard twee weken aan een lener uitgeleend, met optie tot verlenging, 

tenzij het gereedschap door een andere lener is gereserveerd. Gereedschap wordt teruggebracht 
tijdens de openingstijden voor uitleen. De openingsuren van de werkplaats staan vermeld op de 

website.  

 

7. Vrijwilligers van Gered Gereedschap Uitleen zijn beschikbaar voor uitleg over de 

gereedschappen.  

 

8. Een lener verklaart automatisch, door het lenen van het betreffende gereedschap, dat hij/zij in 

staat is om het gereedschap op een veilige en juiste manier te gebruiken. De lener verklaart 
daarbij ook dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het 

gereedschap, niet verhaald kan worden op Gered Gereedschap Uitleen en volledig ten laste is 

van de lener. De lener kan de gebruiksaanwijzing van elk gereedschap, voor zover beschikbaar, 

online terugvinden in het systeem van Gered Gereedschap Uitleen of bijgesloten bij het 

gereedschap. De lener wordt geacht deze zorgvuldig te lezen en in acht te nemen bij gebruik van 

het gereedschap. 

 
9. Bij elk teken van onveiligheid of gebruiksbeperkende schade aan een geleend gereedschap 

neemt de lener direct contact op met de werkplaats en gebruikt het gereedschap niet meer. In 

overleg zal zo snel mogelijk het gereedschap worden nagekeken of worden vervangen.  

 

10. Gered Gereedschap Uitleen behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgaaf van 

redenen het uitlenen van gereedschap te weigeren. 

 

Gered Gereedschap Uitleen behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te 
wijzigen.  

 


