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Artikel 1 
Voor het aanvaarden ofwel in gebruik nemen van het door de uitlener te beschikking 
gestelde educatiemateriaal is gebruiker verplicht de gebruikersovereenkomst te tekenen die 
voorafgaand wordt toegestuurd. Het materiaal blijft eigendom van Filmhub Noord. De 
gebruiker verklaart het materiaal inclusief toebehoren zoals snoeren in goede staat te 
hebben ontvangen. 
 
Artikel 2 
Het is gebruiker niet toegestaan het geleende materiaal aan andere mensen te geven, lenen, 
verkopen of verhuren. Behalve voor het gebruik tijdens de afgesproken activiteit of opslag 
door een leerkracht van de genoemde school of medewerker verbonden aan Filmhub Noord. 
 
Artikel 3 
De gebruiker heeft de plicht om goed met het materiaal om te gaan, zodat schade, diefstal, 
vermissing of ongebruikelijke slijtage wordt voorkomen. 
De gebruiker heeft de plicht om de materialen te gebruiken op de wijze waarvoor zij gemaakt 
zijn. Als blijkt dat gebruiker niet zorgvuldig met het materiaal is omgegaan hetgeen 
ongebruikelijke slijtage en/of schade tot gevolg heeft, zal Filmhub Noord hiervoor kosten in 
rekening brengen aan de gebruiker. Deze kosten zullen vervolgens door gebruiker binnen een 
termijn van een maand na het in rekening brengen ervan aan Filmhub Noord worden vergoed. 
Schade aan materiaal in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient direct te worden 
gemeld aan Filmhub Noord. De gebruiker is verplicht om bij vermissing of diefstal, onmiddellijk 
Filmhub Noord op de hoogte te stellen, zodat Filmhub Noord samen met de gebruiker 
aangifte kan doen bij de politie. De gebruiker zal zo mogelijk door de politie een proces- 
verbaal laten opmaken en zorgen voor getuigen(verklaringen). Indien de verzekeraar op grond 
van het ontbreken van een proces-verbaal en/of andere door de gebruiker redelijkerwijze te 
verstrekken gegevens/bewijzen niet tot vergoeding van de schade mocht overgaan, is 
gebruiker hiervoor verantwoordelijk. De gebruiker is verplicht Filmhub Noord direct bericht te 
geven wanneer hij of zij verhuist. Indien schade is ontstaan en onderhoud of reparatie nodig 
is, dan meldt de gebruiker dit direct bij ondergetekende namens Filmhub Noord. Filmhub 
Noord neemt de kosten voor onderhoud en kleine reparaties als gevolg van regulier gebruik 
voor haar rekening. Kosten voor reparaties of vervanging van materiaal wegens nalatenschap 
of vermissing komen voor de rekening van de gebruiker. Onderhoud of reparaties kunnen 
alleen in opdracht van Filmhub Noord worden uitgevoerd. Onderhoud of reparaties die zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Filmhub Noord worden uitgevoerd, worden niet 
vergoed. 
 
 
 



Artikel 4 
De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door beide partijen met onmiddellijke 
ingang worden opgezegd. De opzegging door de gebruiker kan slechts geschieden door 
terugbezorging van de geleende materialen bij Filmhub Noord. Daarnaast eindigt de 
overeenkomst: 
- indien gebruiker zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet tijdig of niet 
naar behoren nakomt; uitlener kan deze overeenkomst dan onmiddellijk beëindigen, 
onverminderd het recht van uitlener op schadevergoeding; 
- indien er sprake is van een ernstige overtreding of misdrijf van de zijde van gebruiker; dit ter 
beoordeling van uitlener; 
- door schriftelijke opzegging van de gebruikersovereenkomst materiaal door gebruiker. 
Een verlenging van de overeenkomst kan alleen, wanneer deze schriftelijk is 
overeengekomen. 
 
Artikel 5 
Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de geleende materialen in dezelfde conditie, 
waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Filmhub Noord worden 
gesteld. Het materiaal dient schoon, leeg en in dezelfde staat waarin het werd geleend te 
worden ingeleverd. Onder Leeg verstaan we dat alle tijdens de lessen of workshops 
gemaakte foto’s, video’s etc. verwijderd zijn. Gebruiker is ervoor verantwoordelijk om alle 
(expliciete) inhoud van het materiaal te verwijderen voordat deze wordt ingeleverd. 
(Expliciete) inhoud die (per ongeluk) op de iPads wordt aangetroffen valt buiten de 
verantwoordelijkheid van Filmhub Noord. 
Indien daarbij zou blijken, dat de materialen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de 
gebruiker de materialen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Filmhub Noord 
gerechtigd de gebruiker de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen. 
De uitlener behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst. Wijzigingen zullen 
schriftelijk aan gebruiker worden toegestuurd. Deze wijzigingen zijn van toepassing zodra 
beide partijen voor akkoord hebben getekend. Voorgaande gebruikersovereenkomsten 
komen hiermee te vervallen. Situaties waarin de regeling niet voorziet zullen in goed overleg 
tussen uitlener en gebruiker worden opgelost. 

 


