BEHEERDERSOVEREENKOMST
Ondergetekenden:
De Stichting Handy-Car(e) gevestigd te Neede, ten deze vertegenwoordigd door Th. A. M.
Lurvink (voorzitter, secretaris of penningmeester, of combinaties), nader te noemen de Stichting;

en
______________________________ten deze vertegenwoordigd door -----------------------------------------(vertegenwoordiger van de organisatie die de stoel(len) gaat beheren), nader te noemen de
Beheerder.

Overwegende:
dat de Stichting zich onder andere ten doel stelt het ter beschikking stellen van duwwagens en
dergelijke om openbare gelegenheden beter toegankelijk te maken voor mensen die slecht ter
been zijn en komen als volgt overeen:
1. Beheerder stelt aan de Stichting een bedrag van € ------------ per jaar ter beschikking voor de
plaatsing van 1 duwrolstoel met muntslot en aankondiging bord.
Deze ------------ worden geplaatst bij ____________________ te ____________________.
De beheerderovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Van de kant van de beheerder kan de beheerderovereenkomst worden ontbonden met
inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn, van 3 (drie) maanden.
3. Onderhoud, reparatie en eventuele vervanging zijn voor rekening van de Stichting HandyCar(e).
4. De Beheerder is gerechtigd om gedurende de overeenkomst in zijn p.r. uitingen te
vermelden “sponsor van Handy-Car(e)” met eventueel gebruik van het logo van de
Stichting.
5. De huur is bij vooruitbetaling verschuldigd in de maand van de ingangsdatum van de
overeenkomst tot het einde van het boekjaar zijnde 31 december van enig jaar. Daarna
jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december. De Beheerder ontvangt voor de
verschuldigde gelden een factuur, waarvan de betaling dient te worden gedaan op
Postbankrekeningnummer 1419401 t.n.v. Stichting Handy-Cae(e) te Amersfoort.
6. De Beheerder stelt de Handy-Car(e) gratis ter beschikking van de gebruiker en mag
eventueel een borgsom vragen van de gebruiker, die bij teruggave van de stoel wordt
geretourneerd. Andere vormen van verhuur zijn niet toegestaan.
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7. In geval van vermissing/verduistering van een Handy-Car(e) dient de Beheerder hiervan
onmiddellijk aangifte te doen bij de plaatselijke politie. Het afschrift van deze aangifte dient
zo spoedig mogelijk aan de Stichting te worden gestuurd. In voornoemd geval en in geval
van beschadiging of op andere wijze in het ongerede raken van het buissysteem en/of de
Handy-Car(e), dient hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch melding te worden gemaakt bij
de Stichting Handy-Car(e), die voor herstel c.q. vervanging zorg draagt.
8. De Beheerder verplicht zich om de geplaatste stoelen (en het buissysteem) in overleg aan de
Stichting over te dragen wanneer de Stichting dit verzoekt. De redenen voor een dergelijk
verzoek worden de Beheerder vooraf schriftelijk meegedeeld.
9. De Beheerder verplicht zich alle aanwijzingen van de Stichting op te volgen, voor zover
deze betrekking hebben op de Handy-Car(e).
10.Extra kosten, zoals beveiliging, precariorechten e.d. zijn voor rekening van de Beheerder.
11.De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan derden bij
gebruik van de Handy-Car(e).
12.Bij beëindiging van de overeenkomst zal de Stichting op haar kosten zorgdragen dat (het
buissysteem en) de Handy-Car worden verwijderd.

Aldus opgemaakt te Doorn

Datum

Namens de Stichting Handy-Car(e)

Namens
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