HKU
UITLEEN
APP
Zorg dat je (WA-)verzekerd bent
Je wordt aansprakelijk gesteld voor schade of vermissing van
door jou geleende apparatuur.
Reserveringen zijn persoonlijk
Alleen jíj kan een door jou gemaakte reservering ophalen.
Geen studentenpas bij je = geen spullen
We gebruiken je studentenpas om je te identificeren
Let op de openingstijden
Het ophalen en inleveren van apparatuur kan uitsluitend binnen
de openingstijden op de vestiging waar je gereserveerd hebt.
Reservering annuleren?
Neem contact op met de uitleenbalie (mail of telefoon). Niet
opgehaalde reserveringen kunnen leiden tot schorsing!

OVEREENKOMST VERWERKING PERSOONSGEGEVENS:
Om de dienstverlening van deze online uitleen
applicatie mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van je persoonsgegevens.
Door deze overeenkomst te accepteren, geef je
toestemming aan HKU om de volgende van jouw
gegevens te verwerken:
• Naam
• student-nummer
• student-email
• studierichting
• school

Door apparatuur te reserveren en/of te lenen
ontstaat een gebruikersgeschiedenis. Deze gegevens worden door HKU bewaard voor analyse-doeleinden en om de dienstverlening van de
uitleen te kunnen verbeteren.
Je kunt jouw gegevens bij ons opvragen, of ons
vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen (het recht op vergetelheid).
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ALGEMENE VOORWAARDEN HKU UITLEEN:

Door gebruik te maken van deze applicatie, verklaar je:
• WA-verzekerd te zijn;
• je er van bewust te zijn dat de persoonlijke aansprakelijkheid
op geleende apparatuur in geen geval overdraagbaar is;
• bekend te zijn met de algemene voorwaarden en regels van
de uitleen:

HUISREGELS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De uitleenverklaring is een leenovereenkomst tussen jou en HKU.
Alleen jíj kan door jou gereserveerde spullen ophalen.
We gebruiken je studentenpas om je te identificeren. 		
Geen pas = geen spullen.
Gereserveerde spullen kunnen (mits beschikbaar) alleen worden opgehaald binnen openingstijden.
Het kan zijn dat gereserveerde spullen bij het moment van ophalen
onverhoopt niet beschikbaar zijn.
Voor het annuleren van een reservering neem je contact op met de
uitleenbalie.
Een niet opgehaalde reservering vervalt de dag volgend op de eerste
dag van de reserveringsperiode.
Geleende eigendommen van HKU dien je zorgvuldig te beheren en in
goede staat te retourneren vóór sluitingstijd van de uitleenvestiging
op de laatste dag van de leentermijn.
Het te laat inleveren van geleende apparatuur of het niet tijdig annuleren van een reservering kan leiden tot schorsing van gebruik van
de uitleen.
Indien je door ziekte niet in staat bent geleende apparatuur (tijdig) in
te leveren, neem dan contact op met de uitleen (mail, telefoon), en
vraag een studiegenoot om de spullen voor je in te leveren.
Tijdens vakanties is een beperkt assortiment aan apparatuur beschikbaar.
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