GEBRUIKSREGELING

UITLEEN-TELESCOOP
Gelet op het bepaalde in artikel 22, vijfde lid van het Huishoudelijk
Reglement Huygens, is ten behoeve van het beschikbaar stellen van een
uitleen-telescoop voor gebruik door verenigingsleden, de volgende
regeling van kracht:

GEBRUIKSREGELING
Afdeling Dordrecht van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde
“Christiaan Huygens”, (Vereniging “Christiaan Huygens”) als rechtspersoon ingeschreven
in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dordrecht, onder
nummer 40324517; verder te noemen ‘de vereniging’; is eigenaar van een astronomisch
waarneem-instrument, verder ‘uitleen-telescoop’ te noemen, welke bestaat uit de in de
volgende lijst van zaken genoemde goederen:
LIJST VAN ZAKEN
De uitleen-telescoop is een astronomisch waarneeminstrument en wordt als volgt
gespecificeerd:
Een 60 mm parallactische refractor, samengesteld, c.q. opgebouwd uit:
-uitschuifbare statief, voorzien van zwarte schakelketting tussen drie
afzonderlijke, identieke, houten poten;
hierop is d.m.v. bouten en moeren bevestigd:
-grijs gelakte gietaluminium statiefkop met parallactische montering, twee
flexibele instelassen met draaiknop, metalen contragewicht-as met grijs
gelakt contragewicht met klemschroef;
hierop is d.m.v. een klembeugel (zwaluwstaart) bevestigd:
-een wit gelakte telescoopbuis, merk APOLLO, voorzien van aan de voorzijde
een in grijsgelakte vatting gemonteerde achromatische objectief-lens,
diameter 60 mm voorzien van een grijsgelakte dauwkap en aan de andere
zijde een grijsgelakte scherpstelinrichting met oculairvatting en klemring;
op deze telescoopbuis is bevestigd:
-een zoeker 5 x 24, merk Pollux, bestaande uit een kleine witgelakte telescoop
met een in zwarte vatting geplaatst objectief van 24 mm diameter en zwarte
dauwkap aan de ene zijde en een aan de andere zijde een in zwart kunststof
uitgevoerd vast oculair.
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Als losse accessoires horen bij deze uitleen-telescoop:
-een
-een
-een
-een

zenithprisma (hoekspiegelapparaatje)
zonne-objectieffilter (zelfbouw spiegelend filter)
oculair type H9
oculair type K22

EIGENDOM
De bovengenoemde en omschreven goederen zijn en blijven onvervreemdbaar eigendom van
de vereniging, onverminderd door bruiklener met derden gesloten overeenkomsten en/of
daaruit of anderszins voortvloeiende verplichtingen, rechten en/of natrekkingen. Bruiklener
zal slechts als houder aangemerkt kunnen worden.
Niemand anders dan de vereniging kan aanspraak maken op dan wel rechten doen gelden
op het eigendom en/of bezit van de uitleen-telescoop onverminderd geldende regels van
burgerlijk (erf-)recht. In zulks geval wordt deze overeenkomst als onmiddellijk beëindigd
beschouwd.
OVEREENKOMST
Voor het aangaan van de overeenkomst wordt een formulier ingevuld conform het in de
bijlage opgenomen model.
UITLEENPERIODE
De vereniging stelt deze uitleen-telescoop in bruikleen beschikbaar aan haar leden voor een
periode genoemd in een afzonderlijk opgemaakte overeenkomst.
De maximale uitleenperiode bedraagt telkens een periode van vier kalenderweken met een
maximum van 20 weken.
Deze periode kan op schriftelijke aanvraag eenmalig verlengd worden voor een door het
bestuur van de vereniging te bepalen termijn.
Verlenging is alleen mogelijk indien en mits geen andere gegadigden gebruik van de uitleenregeling willen maken. Het bestuur van de vereniging beslist.
Indien de uitleenkijker niet uiterlijk de dag na het verstrijken van de overeengekomen
uitleenperiode geretourneerd is aan de vereniging, is bruiklener over een nieuwe
huurperiode vergoeding verschuldigd. De uitleenkijker dient echter in dat geval alsnog direct
geretourneerd te worden.
BORG EN VERGOEDING
De bruiklener dient voor het in bruikleen nemen een borgsom van €50,- (zegge: vijftig euro)
te voldoen aan de penningmeester van de vereniging;
De bruiklener betaalt bij vooruitbetaling een bruikleenvergoeding van €10,- (zegge: tien euro)
per periode van vier kalenderweken;
GEBRUIKSVOORWAARDEN
De vereniging geeft de uitleen-telescoop onder de volgende voorwaarden in bruikleen aan
bruiklener:
Bruiklener:
-neemt de uitleen-telescoop volledig voor eigen rekening, risico en
verantwoordelijkheid in bruikleen;
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-gebruikt de uitleen-telescoop uitsluitend in eigen beheer; uitlenen aan derden is
niet toegestaan, noch het laten gebruiken door derden;
-is gehouden het instrument met de grootst mogelijk zorg en voorzichtigheid te
gebruiken en op te bergen na gebruik;
-dient de uitleen-telescoop zorgvuldig te onderhouden en draagt zorg dat de kwaliteit
en staat van de uitleen-telescoop niet verslechtert; bij inlevering van de uitleentelescoop wordt de staat van inlevering gecontroleerd;
-bij diefstal, vernieling, beschadiging et cetera is bruiklener gehouden de schade
en/of reparatiekosten volledig te vergoeden; verminderd met de gestorte borgsom
welke in casu verbeurd wordt aan de vereniging;
-dient aantoonbaar over een rechtsgeldige verzekering voor wettelijke
aansprakelijkheid te bezitten;
ONTBINDING
De vereniging kan, indien zij van mening is dat door bruiklener niet aan bovenstaande
voorwaarden voldaan wordt, deze overeenkomst eenzijdig beëindigen; bruiklener dient in dat
geval de uitleen-telescoop op eerste vordering aan de vereniging te retourneren;
Indien de bruiklener de uitleenkijker voortijdig retourneert en de overeenkomst wenst te
beëindigen, vindt geen restitutie plaats.
SLOTBEPALINGEN
In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.
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