Vrienden van De Zorggroep
In bezit van ANBI verklaring
Postbus 694 / 5900 AR VENLO
Auxiliatrixweg 35
5915 PN VENLO
vrienden@dezorggroep.nl
www.dezorggroep.nl/vriendenstichting

Uitleenovereenkomst auto Verborgen Verlangens
Uitleen aan:

_______________

Datum

_______________

Van

Stichting Vrienden van De Zorggroep
Groene Kruis Ledenorganisatie

UITLEENOVEREENKOMST ROLSTOELAUTO VERBORGEN VERLANGENS
Vrienden van De Zorggroep biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze (rolstoel)
auto om met een cliënt van De Zorggroep of een lid van Groene Kruis Ledenorganisatie op
pad te gaan. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met het volgende:
•
•
•

•
•

•

•
•

U bent in het bezit van een geldig B-rijbewijs
U kunt de auto ophalen en terugbrengen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op werkdagen
en in het weekend tussen 10.30 uur en 17.00 uur, in overleg kan de auto (indien
beschikbaar) ook aan het begin van de volgende dag ingeleverd worden.
U mag gratis gebruik maken van de auto. Brandstofkosten zijn niet inbegrepen. U
ontvangt de auto met een volle tank en zorgt ervoor dat deze bij inlevering ook weer
volgetankt is. Let op: de auto rijdt op (Euro 95) benzine! De auto is WA-Casco (all
risk) verzekerd. Er geldt een eigen risico bij niet-verhaalbare schade van € 135,--.
Controleer de auto bij ontvangst op schades en maak hier foto’s van als een schade
nog niet genoemd is op dit formulier. U kunt foto’s van de schade mailen aan
vrienden@dezorggroep.nl.
Vul bij het veroorzaken van schade het schadeformulier in en meld de schade zo snel
mogelijk via vrienden@dezorggroep.nl. Indien de auto niet meer kan rijden na schade
kunt u het noodnummer bellen op de groene kaart die bij de auto geleverd is. Als de
auto bij pech niet meer kan rijden, kunt u bellen met het nummer op de servicepas.
U krijgt een schone auto ter beschikking en dient de auto weer schoon in te leveren;
indien de auto per abuis bevuild wordt en u krijgt de auto niet schoon, dan wordt de
auto door ons gereinigd, zodat een volgende gebruiker weer een schone auto krijgt;
de kosten ervan worden wel aan u doorberekend.
Behandel de auto netjes en houd u aan de geldende verkeersregels. Eventuele
boetes worden één op één doorbelast aan de gebruiker.
Indien u een gereserveerde dag wilt annuleren, meldt dit dan zo snel mogelijk zodat
de auto weer beschikbaar gesteld kan worden aan andere gebruikers.

Voor akkoord:
Naam :
Rijbewijs of ID nummer:

KLIK HIER om te VERZENDEN

