Patiënteninformatie

Overeenkomst bruikleen CTbM
Ingevuld formulier sturen naar Centrum voor Thuisbeademing Maastricht
(CTbM)
De ondergetekenden
Het Maastricht UMC+ , dat voor deze overeenkomst wordt vertegenwoordigd door de Manager
Centrum voor Thuisbeademing Maastricht, mevrouw A Schoonbrood, verder te noemen CTbM;
en de heer/mevrouw
……………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................
............................................................................................................................................................................................
wonende te ………………….......................................................................................................... .....................................
geboren op ……………………………………………………………………………................................................................................
verder te noemen de patiënt;
samen te noemen partijen leggen in deze Bruikleenovereenkomst de afspraken vast over welke
zaken/apparaten u als patiënt in bruikleen krijgt en hoe u met deze apparaten moet omgaan.
Redenen om de afspraken schriftelijk vast te leggen zijn:
 dat het CTbM als expertisecentrum een centrale rol vervult in de chronische
beademingsketen en in dat verband verschillende patiënten categorieën begeleidt;
 dat het CTbM aan deze patiënten (beademings)apparatuur verstrekt in bruikleen;
 dat de patiënt bij het gebruik van de apparatuur kan worden bijgestaan door een
mantelzorger die dus ook de apparatuur bedient/gebruikt maar dat de patiënt zelf voor het
gebruik ervan uiteindelijk verantwoordelijk is;
 dat voor de patiënt duidelijk is hoe de apparatuur moet worden bediend/gebruikt;
 dat als er extra onderhouds- of reparatiekosten zijn aan de in bruikleen verstrekte apparatuur
die het gevolg zijn van het niet volgens de regels van deze overeenkomst gebruiken/bedienen
van de apparatuur, deze kosten voor rekening zijn van de patiënt.
De afspraken
Artikel 1
CTbM geeft op …………………………………………………………………………………………………………………………………(datum)
aan de patiënt het apparaat …………………………………………………………………
om te gebruiken voor zijn/haar beademing. Het gebruik is voor onbepaalde tijd en is kosteloos.
Het CTbM kan het gebruik van de apparatuur schriftelijk opzeggen. De bruikleen eindigt op de
datum waartegen wordt opgezegd.
De patiënt verklaart het genoemde apparaat .............................................................................................
in gebruikte doch in goede staat van onderhoud van CTbM in ontvangst te hebben genomen.
Artikel 2
Bij aanvang van de therapie wordt door CTbM aan zowel patiënt als mantelzorger uitgebreide
informatie gegeven over een juist gebruik van de apparatuur. De patiënt is verplicht als een goed
verantwoordelijk persoon voor de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. (zaak/zaken) te
zorgen en deze te onderhouden, deze slechts in overeenstemming met de bestemming te
gebruiken en deze bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan CTBM terug te
geven.
Het is dan ook uitdrukkelijk verboden om gedurende het gebruik van de apparaten te roken en/of
te roken in de ruimte waarin de apparaten zich bevinden.
Alle kosten, gemaakt aan de ..................................................................................... (apparaat) tijdens de
duur van deze overeenkomst, voor zover de kosten een gevolg zijn van het gebruik van het
apparaat en dienen voor normaal onderhoud zijn voor rekening van CTBM.
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Als uit de staat waarin het apparaat zich bij het inleveren bevindt blijkt dat de apparatuur niet is
gebruikt zoals is afgesproken in deze overeenkomst zijn de daaruit voortvloeiende kosten,
waaronder schoonmaak- of reparatiekosten, voor rekening van de patiënt.
Wanneer de patiënt zonder voorafgaande instemming van CTbM het apparaat laat schoonmaken
en/of repareren en daarmee kosten maakt, heeft de patiënt bij het einde van de
bruikleenovereenkomst geen recht tot teruggave van deze kosten van het CTbM.
Artikel 3
Schade door verlies of beschadiging van de zaak, voor zover de patiënt kan bewijzen, dat hem
geen schuld treft c.q. dat deze niet is toe te rekenen aan iemand, waarvoor de patiënt
verantwoordelijk is, en voor zover niet gedekt door een verzekering komt voor rekening van CTbM.
Artikel 4
Het is aan de patiënt verboden om de ................................................................. (apparaten) hetzij gratis
of tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren. Het is
aan de patiënt verboden om zonder voorafgaande toestemming van CTbM
de …………………. …………………………………..(apparaat) te verplaatsen buiten (bijv. het woonhuis)
………………………………………………. nr ……..……….te ........ ..........……………………………………………………………………………
Artikel 5
Indien de patiënt, na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan door CTbM
niet onmiddellijk voldoet aan een verzoek van CTBM tot teruggave van de ……..
……………………………………………………………………………………......………(apparaat), of indien de patiënt na een
eerste verzoek de
………………………..……...(apparaat) niet overdraagt, moet de patiënt een
boete betalen van € 50,- voor iedere dag dat de patiënt, na bij aangetekende brief door CTbM
vermaand te zijn, aan zijn verplichtingen niet voldoet.
Indien één van de in lid 1 genoemde gevallen zich voordoet, is CTBM bevoegd een geschil
betreffende de teruggave van de ………………………………………………………. (apparaat) aan het oordeel van
de President van de Arrondissementsrechtbank te …………………………………………. , rechtsprekende in
kort geding, te onderwerpen.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ………………… (plaats) op
……………… (datum)
Naam………………………………………………….
Naam……………………………………………………………
Handtekening ………………………………….

Handtekening …………………………………………….

Voetnoten
Nauwkeurige omschrijving van de in bruikleen te geven zaak/zaken.
Of: …………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
en zulks voor de tijd van ……………………………………………………………………………………… derhalve eindigende
op ………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….(datum).
Of: …………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
en zulks uitsluitend gedurende de tijd, dat B deze zaak redelijkerwijs nodig heeft en kan hebben
ter bereiking van het volgende doel: Vgl. art. 7A: 1787 BW.
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Indien één van deze clausules wordt gekozen – en dus niet een bruikleenovereenkomst voor
onbepaalde tijd, eindigend bij eenzijdige opzegging, tot stand komt – is het nodig in de
bruikleenovereenkomst nog een extra bepaling op te nemen van de volgende inhoud:
Art. 7. Onverminderd het bepaalde in art. 7A: 1788 BW is A bevoegd tussentijds de
bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen en van B de onmiddellijke
teruggave van de zaak te verlangen, indien:
 B de ……………………………………………………………………………………………………………………………………. (zaak)
verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is of
indien B op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze
overeenkomst of van de art. 7A: 1777-1790 BW, voor zover hiervan niet in de onderhavige
overeenkomst is afgeweken;
 kosten voor herstel van de ……………. ……………………………………………………………………(zaak/zaken)
moeten worden gemaakt, die niet voor rekening van B of van de
verzekeringsmaatschappij komen:
 B overlijdt, B in staat van faillissement wordt verklaard, door B (voorlopige) surséance van
betaling wordt aangevraagd, een verzoek van B aan de rechtbank wordt ingewilligd tot
het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw., B onder
curatele wordt geplaatst of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
Vgl. art. 7A: 1785 BW. Eventueel toevoegen: onverminderd het bepaalde in
art. 7A: 1789 BW.
Adres ctbm:
Centrum voor thuisbeademing
Gaetano Martinolaan 75
6229 GS Maastricht

Odin 048429 Uitgave september 2018
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