
VOORWAARDEN GEREEDSCHAPUITLEEN DE GROENE MOTOR

De volgende Voorwaarden zijn van kracht voor het lenen van gereedschap/materiaal:

• De gebruiker die gereedschap wil lenen van De Gereedschapuitleen dient zich middels de aanmeldprocedure ingeschreven te 
hebben op het platform ‘Zelfdoen’. 

• Onder ‘gebruiker’ wordt in deze voorwaarden verstaan: een individu en/of groep vrijwilligers die werkzaam is voor een non-
profit organisatie of vrijwilligers initiatief, in het onderhoud van groen, natuur en landschap in Zuid-Holland, dit ter beoordeling 
van DGM. 

• De aanvraag voor gebruik van gereedschap/materiaal van DGM moet door de gebruiker tenminste 10 kalenderdagen voor de 
gewenste afleverdatum plaatsvinden.

• Het uitgeleende gereedschap/materiaal mag niet worden doorgeleend aan derden.
• Kosten voor het herstel van beschadigd, vermist of niet ingeleverd  gereedschap/materiaal worden op basis van nieuwwaarde in 

rekening gebracht bij de gebruiker*.
• Voor het lenen van gemotoriseerd gereedschap overlegt de aanvrager aan DGM het certificaat van de gebruiker van het 

gereedschap waarmee wordt aangetoond dat deze beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om het gereedschap te 
bedienen. Dit dient via het bij het op de website bestelde artikel vermelde emailadres opgestuurd te worden. 

• Wanneer gereedschap/materiaal voor een ander doel gebruikt wordt dan waarvoor het bedoeld is, kan DGM de uitleen aan de 
betreffende gebruiker direct beëindigen.

• Aan het eind van de overeengekomen leenperiode dient het geleende gereedschap/materiaal bij het ophalen schoongemaakt 
en droog te zijn**.

• De aangevraagde bezorg- en retourdata zijn indicatief. In overleg zullen de uiteindelijke data definitief gemaakt worden. 
• Wilt u een belening verlengen? 

• Het geleende gereedschap kan als volledige bestelling eenmalig in overleg met DGM verlengd worden. Dit moet 
tenminste 10 kalenderdagen voor de aangevraagde retourdatum kenbaar gemaakt worden.

• Wilt u slechts een deel verlengen? Dien dan een nieuwe aanvraag in via de website tenminste 10 kalenderdagen voor 
de beoogde einddatum van de lopende leenperiode. De ontvangstdatum van de nieuwe aanvraag is tevens de 
beoogde retourdatum voor het overige gereedschap. 

• Tijdens de leenperiode is DGM op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard 
ook, aan personen, objecten of anderszins, veroorzaakt door het gebruik of bezit van het geleende gereedschap/materiaal.

• Om in drukke tijden zoveel mogelijk groepen te voorzien van gereedschap kan DGM in onderling overleg de gevraagde aantallen 
en eventuele tijdsduur van de belening beperken.

RICHTLIJNEN GEBRUIK GEREEDSCHAP/MATERIAAL

• gebruik het juiste gereedschap/materiaal voor het juiste doel;
• werk niet met kapot en/of bot gereedschap/materiaal;
• markeer bot gereedschap met bijgeleverd tape;
• volg bij gemotoriseerd gereedschap de bijgevoegde veiligheidsinstructies van de fabrikant;
• wees alert op gevaar voor uzelf en anderen;
• maak gebruik van de geadviseerde Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s).

Met de bestelling van materialen via de gereedschapuitleen van DGM, verklaart de gebruiker akkoord te zijn met de 
‘VOORWAARDEN GEREEDSCHAPUITLEEN DE GROENE MOTOR’ , zoals hierboven vermeld.

BETALING
*) de gebruiker ontvangt rechtstreeks van onze vaste gereedschapsleverancier een factuur ter betaling voor de  

nieuwwaarde van  de vermiste gereedschappen/materialen
**) bij het inleveren van slecht schoongemaakt gereedschap zal DGM een bedrag van € 25,- in rekening brengen bij de

gebruiker

De Groene Motor is een zelfstandig programma van de provincie Zuid-Holland, uitgevoerd door het Zuid-Hollands Landschap


