
 

REGLEMENT VAN DE UITLEENDIENST BUURTSCHUUR SEGBROEK 
 
Lidmaatschap 

1. Geïnteresseerden moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) om lid te kunnen worden. 
  

2. Enkel inwoners en vertegenwoordigers van buurtorganisaties uit het stadsdeel Segbroek kunnen lid worden 
van de uitleendienst. De exacte afbakening gebeurt op basis van de wijk- en sectorindeling van stad Den Haag. 
Een kaart met de exacte indeling hangt in De Buurtschuur Segbroek.  
 

3. Lidgeld voor de uitleendienst bedraagt 12 euro per jaar. Dit wordt cash of per overschrijving geïnd. Het 
lidmaatschap start wanneer het geld wordt ontvangen. Dit bedrag kan betaald worden in maximaal twee 
termijnen van 6 euro. 
 

4. Leden met een ooievaarspas ( of aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen ) kunnen gratis lid 
worden. 
 

5. Leden die werktuigen ontlenen gaan automatisch akkoord met het volledige huisreglement. Dit is online 
beschikbaar buurtschuur.segbroekdeelt.nl en hangt uit in De Buurtschuur. Voorafgaand aan de eerste uitlening 
worden zij van het reglement op de hoogte gebracht.  
 

6. Vooraleer een lid voor de eerste keer een toestel uitleent, wordt er een persoonlijke fiche en uitleenkaart 
opgesteld met: naam, adres, telefoon en (e-mail). Er wordt een foto van het lid toegevoegd aan het dossier. 
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. 
 

 
Uitlening en verantwoord gebruik materialen 
 

7. Uitgeleende werktuigen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor 
handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten. 
 

8. Enkel leden worden toegelaten om de werktuigen te gebruiken. In geval van schade veroorzaakt door 
niet-leden wordt het lid dat het werktuig geleend heeft verantwoordelijk gesteld voor deze schade, en zal dit 
lid instaan voor de herstelkosten of vervanging. 
 

9. Leden gaan ermee akkoord dat de uitleendienst niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, of 
kwaliteit defecten van het uitgeleende materiaal. 
 

10. Werktuigen worden standaard een week uitgeleend, met optie tot verlenging van een extra week, tenzij het 
toestel door een ander lid is gereserveerd. Werktuigen dienen tijdig terug gebracht tijdens de wekelijks 
openingsuren op woensdag. De uren zijn raadpleegbaar online en hangen in De Buurtschuur.  
 

11. Leden kunnen een toestel reserveren. Reservaties vervallen indien het toestel niet is opgehaald voor 18 uur 
van de dag waarop het lid aangaf te zullen komen afhalen. 
 

12. Alle werktuigen moeten in dezelfde staat terug gebracht worden als waarin ze werden uitgeleend, op normale 
slijtage na. Het ontlenende lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade van de werktuigen.  

De uitlener dient het toestel zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen.  
Bij uitlening worden hierover de juiste afspraken gemaakt.  

Elk werktuig inclusief alle toebehoren zullen voor en na elke uitlening gezamenlijk nagekeken worden door de 
uitlener en een medewerker van de uitleendienst. Indien hieraan herhaaldelijk niet voldaan wordt, behoudt De 
Buurtschuur zich het recht voor om verdere uitleningen te weigeren en eventueel het lidmaatschap in te 
trekken. 

 

http://buurtschuur.segbroekdeelt.nl/


 

 

13. De vrijwilligers van de uitleendienst zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg 
over de werktuigen en veilig gebruik. Regelmatig vinden in het atelier van De Buurtschuur workshops plaats 
om aan te leren hoe om te gaan met de uitgeleende gereedschappen.  
De uitlener kan de gebruiksaanwijzing van elke machine, voor zover beschikbaar, online terugvinden in de 
online inventaris van De Buurtschuur of een exemplaar raadplegen in de uitleendienst. De uitlener wordt 
geacht deze zorgvuldig te lezen en in acht te nemen bij gebruik van de machine. 

 

14. Echter, van zodra een werktuig uitgeleend wordt, verklaart het lid in kwestie automatisch dat hij/zij het 
werktuig veilig en op een juiste manier kan gebruiken. Het lid verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade, 
inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het werktuig, niet kan verhaald worden op de uitleendienst en 
volledig ten laste van het lid valt.  
 

15. Bij elk teken van onveiligheid of breuk van een uitgeleend toestel, verbindt de uitlener er zich toe het gebruik 
van het gereedschap dadelijk stop te zetten. In dat geval dient hij of zij het gereedschap zo spoedig mogelijk 
terug te brengen en de toestand van het werktuig te melden aan de uitleendienst. 

 
Te laat, kwijt, schade, reparatie en vervanging  
 

16. Wie een werktuig te laat terugbrengt (betalende én niet-betalende leden), betaalt een boete van 5 euro per 
groot werktuig per week, of 2 euro per klein werktuig per week. Boetes dienen steeds betaald te worden 
alvorens een volgende leenbeurt mogelijk is.  
 

17. In geval van het lenen van werktuigen met een cumulatieve waarde van meer dan 200 euro, dient het lid een 
waarborg te betalen van 50 euro. Dit gebeurt cash, na het terugbrengen van het werktuigen wordt dit 
teruggegeven.  Wanneer de uitlener geen waarborg kan betalen, wordt op het waarborgformulier het 
persoonsnummer van identiteitsbewijs genoteerd. 
 

18. Wie een werktuig niet terugbrengt, verliest zijn of haar waarborg en kan als lid geschorst worden bij uitblijven 
van contact binnen de termijn van vier weken. Bij eventuele niet teruggave van het werktuig wordt na 
bemiddeling, juridische stappen ondernomen. 
 

19. Bij schade aan uitgeleende werktuigen zal het lid instaan voor de herstelling, herstelkosten of 
vervangingskosten. De uitleendienst gaat daarbij stapsgewijs te werk: 

a. Allereerst zullen vrijwilligers het werktuig trachten te repareren tijdens het eerstvolgende repaircafé. 
Als het lid dat de schade voorhad deze taak op zich neemt, wordt dat ten zeerste geapprecieerd. 

b. Vervolgens tracht de uitleendienst het gereedschap te laten repareren door een professionele dienst. 
c. Indien voorgaande stappen niet lukken zal de uitleendienst het werktuig vervangen en hiervoor het de 

helft van het bedrag voor de vervanging terug eisen van de uitlener.  
Betaalt het lid het schadebedrag niet terug binnen de termijn van vier weken, wordt hij of zij als lid geschorst. 
In uitzonderlijke gevallen, en op vraag van het lid, heeft de ‘werkgroep uitleendienst’ van De Buurtschuur het 
recht om af te wijken van deze regel. 
 
De kosten voor eventuele verbruiksgoederen zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Verbruiksgoederen zijn 
verkrijgbaar bij De Buurtschuur aan lage prijs. (zie prijslijst) 
De kostprijs ervan wordt vergoed door het lid na inlevering van de ontleende materiaal.  
Meer informatie op FBpagina Segbroekdeelt en buurtschuur.segbroekdeelt.nl 
Je vindt ons in gebouw van stichting EEKTA op de Boylestraat 20, 2563 EK, Den Haag.  
 

   

 

http://buurtschuur.segbroekdeelt.nl/

