VOORWAARDEN UITLEENOVEREENKOMST GEREEDSCHAP
Werkresultaten
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) leent kosteloos gereedschappen en materialen uit aan
door ons ondersteunde vrijwilligersgroepen. Als tegenprestatie vragen wij dat de werkresultaten
worden aangeleverd. Deze gegevens gebruiken we in ons werk om het belang van het
vrijwilligerswerk onder de aandacht te houden.
De resultaten van éénmalige werkzaamheden kunnen worden ingevuld op het
werkresultatenformulier. U ontvangt dit formulier bij het ophalen van de gereedschappen, graag
weer inleveren tegelijk met het gereedschap. Vrijwilligersgroepen die jaarrond actief zijn in het
landschap en jaarrond gereedschap lenen, krijgen aan het einde van het jaar de vraag om hun
werkresultaten in te vullen via een online werkresultatenformulier of via onze website.
Reserveren
Te lenen gereedschappen dienen tenminste twee weken van tevoren gereserveerd te worden
https://landschapsbeheergelderland.nl/gereedschapsuitleen/
Zonder (tijdige) reservering kunnen wij niet garanderen dat het benodigde gereedschap beschikbaar
is.
Het Gereedschap
▪ Gereedschappen worden alleen uitgeleend ten behoeve van landschapsonderhoud.
▪ De gereedschappen die worden uitgeleend verkeren in goede staat, zijn schoon, scherp,
gekeurd en voldoen aan de geldende ARBO richtlijnen.
▪ Lenen van gereedschap vereist zorgvuldig en deskundig gebruik. Bij inname van de
gereedschappen worden deze op schade gecontroleerd. Wij verwachten de gereedschappen
tenminste schoon en heel terug te ontvangen.
▪ Hebt u vragen over het deskundig gebruik van onze gereedschappen, dan kunt ons daarover
altijd vragen stellen.
Schade en gebreken
▪ Vermissing, schade en gebreken dienen aan SLG te worden gemeld. Zonder toestemming
van SLG mag de gebruiker niet tot reparatie overgaan en geen aanpassingen aanbrengen.
▪ Indien reparaties nodig zijn door ondeskundig gebruik of andere oorzaak die niet als normale
slijtage kan worden beschouwd dan wordt in overleg naar een oplossing gezocht.
Levering en terug bezorging
▪ De gebruiker dient zelf de te lenen gereedschappen op te halen en terug te brengen tenzij
anders overeengekomen. Dit i.v.m. de instructies ten aanzien van het gebruik.
▪ Gereedschappen kunnen iedere vrijdagochtend zonder afspraak (tussen 10:00 en 13:00)
afgehaald of teruggebracht worden bij ons kantoor in Rozendaal
▪ Tijdens de zomer- en kerstvakantie is het gereedschapsdepot gesloten.
Veiligheid
▪ Het gereedschap dient gebruikt te worden waarvoor het gemaakt is.
▪ De veiligheids- en gebruiksinstructies die door SLG worden verstrekt dienen opgevolgd te
worden
▪ (Gemotoriseerd) gereedschap kan alleen worden uitgeleend wanneer ook de daartoe
verplichte PBM’s worden gebruikt

Gemotoriseerd gereedschap
Voor het lenen van gemotoriseerd gereedschap dient de gebruiker aan te tonen dat hij of zij
deskundig is.
o Kettingzaag: certificaat
o Bosmaaier: certificaat of bewijs van deelname aan een cursus/instructie
o Heggenschaar: certificaat of verplichte instructie SLG
o Grasmaaier: verplichte instructie SLG

