Telescoopverhuur Volkssterrenwacht MIRA
Huurvoorwaarden:
1) Dit contract werd gesloten tussen de verhuurder (de VZW Volkssterrenwacht MIRA) en de huurder wiens
identiteit op keerzijde staat vermeld.
2) De huurder stemt er mee in dat hij tijdens de huurperiode (= één maand, tenzij anders vermeld) ) volledig
verantwoordelijk is voor het verantwoord gebruik en de zorgvuldige opberging van het materiaal.
3) Indien het gehuurde materiaal beschadigd of defect zou geraken tijdens de huurperiode, wordt u verondersteld
de Volkssterrenwacht zo snel mogelijk op de hoogte te brengen, en ondertussen het materiaal niet meer verder te
gebruiken teneinde erger te vermijden. Aarzel ook niet om ons te contacteren (02/269.12.80 of info@mira.be) voor
advies of mocht er twijfel zijn…
4) De huurder stemt er mee in , in geval het materiaal verloren of beschadigd raakt, de volledige vervangwaarde
ervan te vergoeden aan de Volkssterrenwacht conform de waardebepaling van de vervangwaarde zoals begroot in
de bijgevoegde listing van materialen.
5) Duur : De verhuring gebeurt telkens voor een periode van één kalendermaand, tenzij anders vermeld.
6) De huurder zal op het moment van ontvangst van de materialen, vooraf de volledige huursom betalen , evenals
de volledige waarborg en dit in speciën..
7) Bij teruggave in goede staat van gebruik van de materialen, zal de Volkssterrenwacht de waarborg terugbetalen.
Indien het materiaal geheel of gedeeltelijk beschadigd werd of op een of andere manier verloren ging, zal de
huurder het verschil tussen de hogervermelde waardering en de reeds betaalde waarborgsom bijbetalen;
8) In geval het materiaal –zonder voorafgaand akkoord van de VZW Volkssterrenwacht MIRA- niet of te laat
teruggebracht zou worden, behoudt de verhuurder zich het recht t voor om de waarborg niet terug te betalen,
onverminderd haar recht op het opeisen van bijkomende vergoedingen voor het langer gebruik en/of
verlies/beschadiging van het materiaal..
9) Volkssterrenwacht MIRA is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsels opgelopen door personen of
eigendommen, tijdens de duur van het huurcontract.
10) het is de huurder verboden het geleende materieel verder uit te lenen of buiten zijn toezicht ter beschikking te
stellen van derden.
Belangrijke algemene richtlijnen voor gebruik:
 Richt een kijker NOOIT naar de Zon! Dit geldt ook voor de kleine zoekertelescoop die er bovenop gemonteerd
staat !
 Draag er zorg voor om de optische elementen (spiegels, lenzen, oculairen,…) NOOIT aan te raken (zeker niet met
de vingers, maar ook niet met optische reinigingsmiddelen). Lichte verontreinigingen zijn absoluut niet zichtbaar
in beeld, terwijl anderzijds de allerzachtste materialen toch voor microscopische krasjes zullen zorgen bij het
reinigen!
 Na een nachtelijke waarnemingssessie (zeker bij vochtige lucht) is het best om de kijkerbuis niet direct af te
sluiten (dus geen deksel opzetten). Laat hem gerust een dagje open staan (binnenshuis dan wel!) zodat alle vocht
er uit kan ontsnappen, denk er alleen aan om de kijkerbuis schuin of zelfs horizontaal te plaatsen, zodat er zo
weinig mogelijk stof kan opvallen…
 Voor de spiegeltelescopen: wij zorgen er voor dat de toestellen zo goed mogelijk “gecollimeerd” zijn (dus de
optiek afgeregeld), zelf afregelen hoeft dus niet. Mocht u toch merken dat ze om één of andere reden zwaar
ontregeld geraakt zijn dan springt u best eens binnen op MIRA met het toestel.
 Opgepast: astronomie is een gevaarlijk en besmettelijk virus, MIRA kan niet aansprakelijke gesteld worden voor
de gevolgen ervan (slapeloosheid, lege portefeuilles,…) .
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Abdijstraat 22 - 1850 Grimbergen Tel. 02/269.12.80 Fax 02/269.10.75

http://www.mira.be/
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Huurcontract
Ik, ondergetekende, (naam) ................................... .......................………, wonende te
(volledig adres) …………………………………… …………… …….……………………….
tel. ..../..................…….. (e-mail: …………........ @ …………………) verklaar volgend
instrument/materialen ontvangen te hebben van Volkssterrenwacht MIRA v.z.w., met inbegrip
van volgende bijhorende accessoires (detailomschrijving : zie bijgevoegde listing van de uit te
lenen materialen) :
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
- ………………………………………………
Ik verbind mij ertoe deze als een goed huisvader te gebruiken en in goede staat terug te
bezorgen op het adres van de sterrenwacht vóór (datum) .…..../..…..../........ en betaal hiervoor
de huursom van ………… EUR en een waarborg van .....………. EUR.
Ik verklaar bij deze de nodige uitleg gekregen te hebben, de gebruiksaanwijzing ontvangen te
hebben, en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden (zie ommezijde).
Handtekening en datum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende, (naam) ……………..................................…….,
verklaart namens
Volkssterrenwacht MIRA v.z.w. dat het gehuurde materiaal werd teruggebracht op (datum)
..…./......./....... . Gezien de staat van het materiaal werd besloten ….…...... EUR van de
waarborg terug te betalen.

Handtekening en datum

