De Amersfoortse Verzekeringen
Onderdeel van ASR Schadeverzekering N.V.
Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
Postbus 2072, 3500 HB Utrecht
Tel. (033) 464 29 11
E-mail: zorg.zakelijk@amersfoortse.nl

Bruikleenovereenkomst De Amersfoortse
De ondergetekenden:

A. De zorgverzekeraar
Naam zorgverzekeraar:

De Amersfoortse

en

B. Verzekerde
Naam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en Plaats:
Polisnummer:
Burgerservicenummer:
Hulpmiddel:
Leverancier:
Hierna te noemen zorgaanbieder zijn als volgt overeengekomen.
Aldus in tweevoud opgemaakt te

________________________________________________________________________ (plaats), _____________________________ (datum)

Zorgaanbieder namens De Amersfoortse		

Verzekerde

______________________________________________		______________________________________________

		

Artikel 1

1. De zorgverzekeraar verstrekt de verzekerde dit hulpmiddel in bruikleen.
2. De zorgverzekeraar is eigenaar van het hulpmiddel.
3. De verstrekking in bruikleen vindt plaats in overeenstemming met de Regeling zorgverzekering en
overeenkomstig de geldende verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 2

1. De verzekerde is verplicht:
a) het hulpmiddel goed te behandelen en te onderhouden en de normale voorzichtigheid in acht te nemen;
b) het hulpmiddel uitsluitend te gebruiken waarvoor het bedoeld en verstrekt is;
c) het hulpmiddel onmiddellijk aan de zorgaanbieder terug te geven als het hulpmiddel niet langer wordt
gebruikt, en/of de overeenkomst eindigt. De verzekerde volgt daarbij de aanwijzingen van de
zorgaanbieder op ten aanzien van de condities waaronder het hulpmiddel geretourneerd wordt aan de
zorgaanbieder;
d) de zorgverzekeraar te informeren over wijzigingen in zijn omstandigheden, voor zover relevant voor de
verstrekking van het hulpmiddel;
e) de zorgaanbieder te informeren in geval van mankementen aan het hulpmiddel.
2. Het is de verzekerde niet toegestaan:
a) het hulpmiddel - al dan niet tegen vergoeding - aan derden af te staan;
b) veranderingen aan te brengen in de constructie van het hulpmiddel;
c) zelf reparaties of vervangingen uit te (laten) voeren;
d) andere handelingen te verrichten die schade aan het hulpmiddel, respectievelijk financieel nadeel voor
de zorgverzekeraar opleveren.

Artikel 3

1. De zorgverzekeraar neemt tijdens de duur van de overeenkomst alle reparaties en/of technische
onderhoudskosten ter behoud van het hulpmiddel voor zijn rekening, mits deze het gevolg zijn van normaal
gebruik.
2. De verzekerde is verplicht om schade en/of storingen aan het hulpmiddel voor eigen rekening te laten
herstellen door de zorgaanbieder, indien de schade of de storingen het gevolg zijn van onoordeelkundig
gebruik of niet behoorlijk onderhoud.
3. Normale gebruikskosten, zoals stroomverbruik, batterijverbruik en onderdelen die bestemd zijn om direct
of na beperkt gebruik te worden vervangen zijn voor rekening van de verzekerde.
4. Alle kosten die de zorgverzekeraar maakt als gevolg van het niet nakomen van de bepalingen in deze
overeenkomst kan de zorgverzekeraar op de verzekerde verhalen.

Artikel 4

De verzekerde geeft de zorgverzekeraar de gelegenheid:
a) toezicht uit te (laten) oefenen op een zorgvuldig en juist gebruik van het hulpmiddel en zich hiervan ter
plaatse op de hoogte te laten stellen;
b) noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden ter plaatse door de zorgaanbieder te laten
verrichten.

Artikel 5

1. De overeenkomst eindigt:
a) bij overlijden van de verzekerde;
b) indien de verzekeringsovereenkomst met de zorgverzekeraar eindigt;
c) indien de verzekerde niet meer geïndiceerd is voor het hulpmiddel en de zorgaanbieder het hulpmiddel
heeft opgehaald.
2. De zorgverzekeraar is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de
verzekerde:
a) handelt in strijd met de bepalingen van deze overeenkomst;
b) naar het oordeel van de zorgverzekeraar niet in staat of bereid is het hulpmiddel te gebruiken voor het
doel waarvoor het is verstrekt.
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De verzekerde neemt contact op met de zorgaanbieder die het hulpmiddel geleverd heeft, als het hulpmiddel
door de zorgaanbieder opgehaald moet worden.

