Deel A

Overeenkomst borgstelling iPad /
SEPA Eenmalige machtiging

Verhuurder en huurder (ondergetekende) komen het volgende overeen:
1.
Huurder leent vandaag één of meerdere iPads, eigendom van Stichting Productiekern, met toebehoren tot
maximaal drie uur na uitgifte.
2.
Huurder geeft een incassomachtiging af voor een bedrag van € 300 (zegge driehonderd euro) per iPad door het
invullen en ondertekenen van de SEPA eenmalige machtiging (deel B) van deze Overeenkomst.
3.
Huurder toont zijn/haar geldige identiteitsbewijs en bankpas ter controle van zijn/haar identiteit bij het
bankrekeningnummer, bij uitgifte van de iPads.
4.
Bij inlevering van het geleende in dezelfde staat als bij uitgifte, ontvangt huurder zijn/haar deel B retour waardoor
de Overeenkomst eindigt en de SEPA eenmalige machtiging vervalt. Deel A blijft in het bezit van Verhuurder.
5.
Huurder is aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade of enig ander nadelig gevolg voor de iPad, ontstaan tijdens
het bestaan van deze Overeenkomst.
6.
Bij het genoemde onder 5. zal Verhuurder deze eenmalige machtiging gebruiken om de kosten van herstel of
vernieuwing van de rekening van Huurder af te schrijven. Huurder wordt over het bedrag eerst geïnformeerd.
7.
De SEPA eenmalige machtiging (deel B) is slechts geldig als deze één geheel vormt met Deel A.

Bij UITGIFTE in te vullen door medewerker
Naam medewerker

Datum

Aantal iPads

…………………………………… ………………………

……………….…

iPad nummers

|

evt. bijzonderheden:

…………………………………………………………………………………………………………

Bij INNAME in te vullen door medewerker
OF

iPad in orde

Nee à Beschrijf gebreken/bijzonderheden

Ja à paraaf
………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Bij UITGIFTE in te vullen door huurder, in blokletters:
Voorletters

…………………………

Achternaam

…………………………………………………………………………………………………………………

Straat + nr

…………………………………………………… PC / Woonplaats

…………………………………………………………………………………

Land

NEDERLAND

06-……………………………………………………………………………

Email

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoon

[ ] Ja, ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen van Lost in Time.

------------------------------------------------------------------------Deel B
is slechts geldig in niet-afgescheurde combinatie met Deel A.
Incassant
Stichting Productiekern, Schimmelpenninckstraat 46, 3813 AK Amersfoort, Nederland (KvK: 41189421)
Incassant ID: NL12ZZZ411894210000
Machtigingskenmerk* :

IBAN:
BIC: nvt
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Productiekern een eenmalige incasso-opdracht
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens vermissing of beschadiging van één of
meerdere iPads en toebehoren en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van Stichting Productiekern. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Datum:

Plaats:

Handtekening:

……………………….…… ………………………………………...…………..…… …………………………………………………………………….………
* Huurder wordt hierover later geïnformeerd, niets invullen bij eerste invulling

VERSIE 21 JULI 2014

