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Tussen de firma Yacura bvba, vertegenwoordigd door Marc Raepsaet, zaakvoerder, 
En de zorginstelling  …………………………………………………………………………………… 

Met adres………............................................................................................................................ 

Vertegenwoordigd door …………………………..……………………… tel. nr:…………………………… 

Verzorgende contactpersoon:……………………………………..……..tel. nr:…………………………… 

 
OVEREENKOMST: 

Yacura bvba leent een “blijfstoel” uit (kleur……….…………...), 

ingaand op  ……./……/………….    en eindigend op ……./……/………….     

Bruto waarde blijfstoel incl BTW: 5.900,00 €, gewicht stoel: 100 Kg. 

DOEL: 
Testen en evalueren van een nieuw concept fixeer zitmeubel, genaamd “ blijfstoel “,voor personen met een 
motorische onrust, een gewichtsklasse tot ongeveer 65Kg en een theoretische leeftijd van 5 tot 18 jaar. 
 

UITLEENVOORWAARDEN: 
Het gebruik is vrijblijvend en vrij van enige kost voor de zorginstelling. 
Zowel het leveren, plaatsen en ophalen is ten koste van Yacura. 
De zorginstelling zal bij levering en ophaling 2 personen ter beschikking stellen voor het helpen uit- en inladen. 
De stoel wordt door Yacura ingesteld op maat van 1 patient (kind) die de enige gebruiker zal zijn. 
Door het onvoorspelbaar gedrag van de patienten, zijn beschadigingen door hen aangebracht vrij van kosten. 
Schade ten gevolge van normaal gebruik door de verzorgers is eveneens vrij van kosten. 
Moedwillig aangebrachte schade, vandalisme, of het niet naleven van de instructies zoals vermeld op de 
handleiding (bevestigd achteraan op de blijfstoel), kan aanleiding geven tot reparatiekosten, waarbij beide partijen 
met gezond verstand tot een billijke overeenkomst moeten komen. Het is aan Yacura om een raming van de 
kosten op te maken en dit aan de bevoegde dienst van de zorginstelling ter goedkeuring voor te leggen. 
Gezien het uitlenen een testfase is, valt het toepassen en gebruik van de stoel onder de uitbatings-, ongevallen- 
en/of burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de zorginstelling. 
 

VERPLICHTING ZORGINSTELLING: 
Aangezien alle kosten door Yacura gedragen worden, vragen wij wel een wederdienst: 
Invullen van een evaluatie document (3 pagina’s) per verzorger die met de blijfstoel gewerkt heeft, 
ons te bezorgen ten laatste 1 week na de ophaling van de stoel. 
 

FACULTATIEF, WAT WE FIJN ZOUDEN VINDEN: 

Yacura en de blijfstoel zijn nieuw op de markt, en hebben behoefte aan publiciteit. 
Indien jullie niet tevreden zijn, zeg het ons (zie evalutie document) zodat we ons product kunnen verbeteren. 
Indien jullie tevreden zijn over het concept: geef er ruchtbaarheid aan bij collega’s, vrienden, kennissen,… 
(facebook, mond-tot-mond reclame, tijdschriftjes, website zorginstelling, jullie sponsors, etc…), 
en geef ons de toelating jullie beoordelingen op onze eigen website te publiceren. 
 

Opgemaakt te ………………………………………………   dd……../……../…….…..                         
 
Voor gelezen en goedgekeurd: 
 

 


