
UITLEENOVEREENKOMST FELIX  

 
Happybots B.V. geeft  ………. Felix(en) in bruikleen aan: 
 
naam ontvanger: ………………………….. 
adres: …………………….. 
 
De periode van bruikleen loopt van: …………………….  tot en met ……………………. (6-8 
weken). 
De waarde van de in bruikleen gestelde goederen bedraagt .. x € 370,-  excl. BTW 
 
Voor het in bruikleen stellen wordt door Happybots B.V. een vergoeding van € 150 excl. 
BTW per Felix aan ontvanger in rekening gebracht. 
 
Op de in bruikleen gestelde goederen zijn de algemene voorwaarden van Happybots 
B.V. van toepassing. 
 
 
Voor akkoord: 
 
 
datum: ……………………….      datum: ……………………….. 
namens Happybots B.V.     namens …………………. 
…………………………..       ………………………………. 
 
 
 

 

 

  



ALGEMENE VOORWAARDEN UITLEEN FELIX 
Ontvangst 
Happybots B.V. garandeert dat bij levering de in bruikleen gegeven Felix(en) in goede 
staat verkeren. De ontvanger heeft het recht het in bruikleen gegeven Felix(en) bij 
ontvangst te keuren. Indien de ontvanger alsdan niet reclameert, wordt het geacht in 
goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd. 
 
Gebruik 
De ontvanger is gedurende de bruikleen verplicht de in bruikleen gegeven Felix(en) voor 
zijn rekening in goede staat te houden. De ontvanger mag de in bruikleen gegeven 
Felix(en) slechts gebruiken conform het doel en functie waarvoor zij de demo Felix(en) 
hebben aangevraagd. Aan de Felix(en) mogen geen veranderingen worden 
aangebracht. Onder geen omstandigheid mag de ontvanger aan derden de in bruikleen 
gegeven zaken uitlenen, verhuren en anderszins ter beschikking stellen. 
 
Risico 
Gedurende de periode van bruikleen is het gehele risico, inclusief het transportrisico, 
van de in bruikleen gegeven goederen voor rekening van de ontvanger, onverschillig 
door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling de beschadiging of het verloren 
zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. In geval van beschadiging 
van het uitgeleende materiaal is de ontvanger gehouden Happybots B.V. hierover zo 
snel mogelijk te informeren. 
 
Retour 
De ontvanger is verplicht het in bruikleen gegeven materiaal na het einde van de 
overeenkomst in geheel onbeschadigde en geheel gereinigde staat te retourneren. de 
ontvanger heeft het recht de toestand van het materiaal bij de inname in zijn 
aanwezigheid te doen vaststellen. 
 
Schade 
De ontvanger is verplicht Happybots te vrijwaren tegen alle vorderingen tot vergoeding 
van schade, tijdens de bruikleen aan derden berokkend door de in bruikleen gegeven 
Felix(en) dan wel door het gebruik daarvan. 
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