VOORWAARDEN PARELS LEENBOXEN
1. De lener van de Parels leenbox betaalt per pin €15,- borg voor het lenen van de

box. Dit bedrag wordt via retourpinnen teruggestort op de rekening van de
lener zodra de box in goede en complete staat bij Parels terug ingeleverd wordt.
2. De uitgeleende box breng je het liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een

week zelf weer terug naar Parels. Op een formulier wordt de uiterste
inleverdatum opgeschreven. De ondergetekende is zich ervan bewust dat als de
spullen niet op de uiterste inleverdatum teruggebracht worden er een bedrag
van €5,- per dag wordt ingehouden van de borg. Dit omdat het nadelig kan zijn
voor andere inwoners die de spullen hebben gereserveerd. De lener loopt
daarnaast het risico dat bij een volgende keer de spullen niet meer uitgeleend
worden.
3. Je kunt geleende spullen niet opnieuw uitlenen aan iemand anders. Wil iemand

anders de leenbox ook gebruiken dan kan deze persoon de box via onze
website, in de winkel of telefonisch aanvragen.
4. De leenboxen + inhoud daarvan blijven in eigendom van Parels Breda.

Daarnaast is de lener verplicht deze enkel te gebruiken waarvoor ze bedoeld
zijn en dit op een veilige manier te doen.
5. Voor schade die de lener aan zichzelf of aan derden direct of indirect toebrengt

met de inhoud van de leenboxen is Parels niet aansprakelijk.
6. Leenboxen worden schoon en heel teruggebracht. Ga voorzichtig met de

spullen om. Zo kan iedereen in Breda ze nog lang blijven lenen. Er mogen geen
veranderingen aan de leenboxen worden gedaan zonder overleg met Parels.
7. De spullen worden in goede staat uitgeleend. Gaat het toch stuk? Laat het ons

direct weten als je de leenbox terugbrengt. Als het geleende (of een deel
daarvan) stuk of niet compleet terug komt is dit op kosten van de lener. Deze
kosten zullen worden verrekend met de borg.

