
	 	

Uitleenovereenkomst Product Energiebibliotheek 

De voorwaarden in deze uitleenovereenkomst hebben betrekking op de verhuur of uitleen van een 
product uit de energiebibliotheek van deA, met de eventueel daarbij behorende accessoires, die is 
gesloten tussen enerzijds de verhuurder/uitlener deA, verder te noemen verhuurder en anderzijds een 
in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder (een lid van 
energiecoöperatie deA en/of inwoner van Apeldoorn).  

BEPALINGEN 

1. Geleende object en toebehoren 
De acceptatie van de hier genoemde voorwaarden vindt plaats als onderdeel van het aanvraagproces via 
het formulier op de pagina van het betreffende product. Per product staat op de website een 
beschrijving van de inhoud van het pakket wat u ontvangt als u dit product leent. Het totaal van het 
geleende object en het beschreven toebehoren dient compleet geretourneerd te worden.  

Hierbij geldt altijd de omschrijving zoals deze op het moment van lenen omschreven stond. 

2. Uitleen periode en uitleenlocatie 
Voor de warmtecamera is de uitleenperiode 1 midweek of 1 weekend.  
Voor de Energieverbruiksmanager en de Fisher Technik dozen is de uitleenperiode in de basis 2 weken. 
De uitleenperiode voor alle overige producten bedraagt maximaal 1 week. 

De ophaal- en retour- momenten voor de warmtecamera zijn: 

• Ophalen op maandag op de afgesproken tijd, welke ligt tussen 14:00 en 16:00.  
• Terugbrengen uiterlijk donderdagop de afgesproken tijd, welke ligt tussen 10:00 en 12:00 (bij 

afhalen wordt de retourdatum afgesproken) 

Of 

• Ophalen op donderdag op de afgesproken tijd, welke ligt tussen 14:00 en 16:00 
• Terugbrengen uiterlijk maandag op de afgesproken tijd, welke ligt tussen 10:00 en 12:00 (bij 

afhalen wordt de retourdatum afgesproken) 

Voor de overige producten kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 12:00 en 14:00 en 16:00 bij 
ons terecht, voor zowel ophalen als retourneren. U krijgt na verwerking van uw aanvraag 
terugkoppeling over de dag en tijd waarop u het product kunt ophalen en voor hoe lang lenen mogelijk 



is. De retourdatum en tijd spreken we dan ook samen af. Vooralsnog is reserveren voor specifieke data 
nog niet mogelijk. 

Het product wordt opgehaald bij en teruggebracht naar het kantoor van deA aan de Roggestraat 44, 
7311 CD Apeldoorn. 

3. Uitleenfrequentie en gelijktijdig lenen 

Elk product kan 1x per persoon per jaar geleend worden.  

Per keer kan 1 product geleend worden. Gelijktijdig lenen van meerdere producten is in de basis niet 
mogelijk. 

DeA staat het vrij om naar eigen inzicht af te wijken van de bovenstaande frequentie en gelijktijdigheid. 

4. Beoogd gebruik 

De producten van de leenwinkel zijn beoogd als hulpmiddel voor inwoners van Apeldoorn in hun 
traject voor het verduurzamen van hun huis. De producten worden zonder winstopslag en 
winstoogmerk uitgeleend. De leenkosten voor niet-leden zijn puur kostendekkend ingestoken. 

Dit in acht nemende zijn de producten daarom puur voor niet-commercieel gebruik door particulieren. 
Een vermoeden van commercieel gebruik door hetzij particulieren/bedrijven/zelfstandigen kan reden 
vormen om de leenaanvraag af te wijzen.  

5. Borg en leenkosten 

Niet-leden van deA betalen een borg voor het lenen van de diverse producten. deA leden en iedereen 
met een proeflidmaatschap betalen geen borg, behalve voor de warmtebeeldcamera. 

Niet-leden van deA betalen naast de borg ook leenkosten. Deze kleine bijdrage wordt gebruikt om de 
kosten rondom onderhoud en afschrijving voor de apparatuur en de administratieve inspanning rondom 
het lenen te dekken. Hierop wordt geen winst gemaakt.  

Het leenbedrag inclusief borg wordt contant betaald bij ophalen. De borg ontvangt u terug bij het 
terugbrengen van het product en alle toebehoren.  

Leenvoorwaarden Energiebibliotheek deA Pagina  van  Versie 28-06-20212 5



Indien het product later dan de afgesproken uitleenperiode wordt teruggebracht, wordt de borg niet 
geheel terugbetaald. Indien het product pas na twee weken wordt teruggebracht, wordt geen borg 
terugbetaald. Gehanteerde bedragen en termijnen staan in de tabel. 

Deze termijnen worden aangehouden om het tijdig retourneren te stimuleren en gebruikers niet te 
benadelen. Zij willen ook gebruik kunnen maken van het product. 

Hieronder worden de borg bedragen voor de producten uit de energiebibliotheek genoemd, voor 
zowel leden (inclusief proeflidmaatschap), als niet-leden. 

Leen- en borg bedragen voor leden (inclusief proef-lidmaatschap) 

Leen- en borg bedragen voor niet-leden 

Product Leenkosten Borg 
voor 
(proef) 
leden

Terugbetaalde 
borg bij retour

Tot één 
week te 
laat

Tot twee 
weken te 
laat

Warmtebeeld camera € 0,- € 50,- € 50,- € 25,- € 0,-

Fisher Technik boot € 0,- € 0,- - - -

Fisher Technik helicopter € 0,- € 0,- - - -

Econoscope € 0,- € 0,- - - -

Energieverbruiksmanager € 0,- € 0,- € 20,- € 10,- € 0,-

CO2 meter € 0,- € 0,- - - -

Hygro/temperatuurmeter € 0,- € 0,- - - -

Vermogensmeter € 0,- € 0,- - - -

Energielabelspel € 0,- € 0,- - - -

Product Leenkosten Borg 
voor niet-
leden

Terugbetaalde 
borg bij retour

Tot één 
week te 
laat

Tot twee 
weken te 
laat

Warmtebeeld camera € 10,- € 50,- € 50,- € 25,- € 0,-

Fisher Technik boot € 5,- € 10,- € 10,- € 5,- € 0,-

Fisher Technik helicopter € 5,- € 10,- € 10,- € 5,- € 0,-
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Econoscope € 7,50 € 17,50,- € 17,50 € 8,75- € 0,-

Energieverbruiksmanager € 5,- € 20,- € 20,- € 10,- € 0,-

CO2 meter € 5,- € 15,- € 15,- € 7,50 € 0,-

Hygro/temperatuurmeter € 2,- € 10,- € 10,- € 5,- € 0,-

Vermogensmeter € 2,- € 10,- € 10,- € 5,- € 0,-

Energielabelspel € 0,50 € 2,50 € 2,50 € 1,- € 0,-
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6. Schade aan het product 
Indien onherstelbare schade wordt toegebracht aan het product, wordt de hiervoor betaalde borg niet 
terugbetaald. 

De huurder is aansprakelijk voor het geleende product. Indien het product onherstelbaar beschadigd is, 
kan u proberen het product via uw WA-verzekering te laten vervangen.  

7. Aansprakelijkheid verhuurder 
Acties of maatregelen die de huurder neemt op basis van metingen met het product zijn geheel voor 
eigen rekening. Met maatregelen wordt bijvoorbeeld bedoeld het aanbrengen van isolatie. Mocht blijken 
dat deze maatregelen ongewenste, onvoldoende of geen effect hebben, is de verhuurder niet 
aansprakelijk. 
Als de huurder op basis van de metingen met het product meent dat een aannemer of installateur 
ondeugdelijk werkt heeft geleverd aan zijn of haar woning, en daarop actie onderneemt, is dat voor 
eigen verantwoordelijkheid. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen die daaruit 
voorkomen.  

8. Gebruik product door derden 
Het product mag door de huurder niet aan derden worden uitgeleend. 
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