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Regelement zichtartikelen 

Versie februari 2017, eerder uitgegeven versies vervallen  
 
  
De zichtartikelen blijven eigendom van Handicare Bathroom Safety BV te Pijnacker (hierna verder 
genoemd Handicare). Handicare zal zorgdragen voor het kosteloos bezorgen van de zichtartikelen, 
retourzending is echter de verantwoordelijkheid van de ontvanger.  
 

1. Zichtartikelen worden tijdelijk verstrekt voor een periode van maximaal twee weken, tenzij 
anders afgesproken.  

 
2. Na het verstrijken van de zichtperiode wordt u geacht zelf het zichtartikel retour te sturen 

naar: Handicare Bathroom Safety B.V., Weteringweg 9, 2641 KM te Pijnacker.  
 

3. Het is niet toegestaan de zichtartikelen nat te testen of in te zetten als bruikleen/ uitleen 
artikel (dit geldt ook voor eigen vestigingen). 

 
4. Indien de afgesproken termijn noodzakelijkerwijs moet worden verlengd, dan kan dit 

uitsluitend na overleg met en toestemming van de afdeling verkoop van Handicare in 
Pijnacker.  

 
5. Indien het zichtartikel blijvend nodig is, dan kunt u bij de afdeling verkoop van Handicare te 

Pijnacker advies inwinnen over de wijze waarop aanschaf te realiseren is.  
 

6. De zichtartikelen dienen, aan het einde van de zichtperiode, huishoudelijk schoongemaakt te 
worden.  

 
7. De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade door retour transport aan het hem/haar 

uitgeleende artikel en is verplicht deze schade te vergoeden.  
 

8. De ontvanger van het zichtartikel is aansprakelijk voor de eventuele schade door onjuist 
gebruik aan het aan hem/haar uitgeleende artikel en is verplicht deze schade te vergoeden.  

 
9. Het is niet toegestaan uw eigen (bedrijfs)stickers op het betreffende zichtartikel te plakken.  

 
10. Indien het zichtmiddel niet binnen de termijn van twee weken na ontvangst voor retourname 

is aangemeld, behouden wij ons het recht voor het zichtmiddel aan u te factureren.  
 

 
Met het in ontvangst nemen van het zichtartikel verklaart u zich akkoord met dit reglement.  
 

Indien u vragen en/of suggesties heeft kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop van 

Handicare, telefoonnummer 015 3695440. 
 


