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Leencontract voor een loopprothese voor een bepaalde tijd van zes
maanden
Dit contract wordt afgesloten tussen enerzijds
De vzw Leg’s Go met btw-nummer BE0636.758.379, volgens artikel 62 van haar statuten
vertegenwoordigd door mijnheer Luc Huberty, voorzitter van de vzw.
En anderzijds ______________________________________________________________
Hierna genoemd “de begunstigde”.

Artikel 1 – Onderwerp van het contract
Het belangrijkste onderwerp van dit contract is het uitlenen van een loopprothese van het type
________________________ aan de begunstigde.
Alle andere verplichtingen ten laste van de vzw zijn bijkomstig tegenover de hoofdverplichting, die
erin bestaat de loopprothese uit te lenen.
Eventuele wederdiensten van de begunstigde bestaan niet uit het betalen van een geldsom voor het
gebruik van het goed, maar wel uit de vrijwillige toewijding als erkentenis voor de uitlening.

Artikel 2 – Verplichtingen van de vzw
De vzw engageert zich ertoe
- het materiaal gratis ter beschikking te stellen van de begunstigde;
- de begunstigde bij te staan bij aanpassingen aan het materiaal door de prothesist;
- het ongestoord genot van het geleende materiaal te verzekeren aan de begunstigde;
- aan de begunstigde de dienstverlening aan te bieden om het logo van de vzw op aangeleverde
kledij te drukken, zodat deze zijn verplichtingen uit artikel 3 kan nakomen.

Artikel 3 – Verplichtingen van de begunstigde

De begunstigde engageert zich ertoe
- het materiaal als goede huisvader te onderhouden, te bewaren en in goede staat te houden, op
eigen kosten en volgens de richtlijnen die door de prothesist die ze aanpaste, voorgeschreven
werden. Zo zal hij de zool en elk ander versleten stuk laten vervangen wanneer het nodig is;
- deel te nemen op een actieve manier aan gemeenschappelijke trainingen die elke veertien dagen
voor de begunstigden georganiseerd worden door de vzw, d.w.z. minstens acht deelnames aan deze
trainingen tijdens de geldigheidsperiode van dit contract.
- deelnemen aan minstens drie evenementen waar de vzw vertegenwoordigd is en actief te zijn op
de stand van de vzw.
- deelnemen aan wedstrijden met een afstand van minstens 5 km.
De begunstigde geeft de vzw toestemming om gratis gebruik te maken van eender welk
beeldmateriaal (foto, film,…) in alle communicatie die als doel heeft het maatschappelijk doel van de
vzw te promoten.
De begunstigde engageert zich tot het dragen van kledij met het logo van de vzw tijdens de
trainingen en tijdens sportieve evenementen waaraan hij deelneemt. Dit impliceert geenszins de
aankoop van kledij die door de vzw verkocht wordt. Hiervoor kan hij beroep doen op de gratis
drukdienst die aangeboden wordt door de vzw aan de begunstigden.
De begunstigde engageert zich ertoe in alle publieke communicatie de naam van de vzw te
vermelden, met name in de sociale media en op sociale netwerken. Een logo van Leg’s Go moet
zichtbaar zijn op alle foto’s of afbeeldingen waarop het materiaal te zien is, dat geleverd werd door
de vzw.

Artikel 4 – Duur van het contract
Dit contract is afgesloten voor een duur van zes maanden en het is persoonsgebonden (intuitu
personae).
Het treedt in werking vanaf ___________________

Artikel 5 – Einde van het contract
Dit contract loopt van rechtswege af op __________________________
De vzw Leg’s Go zal dan ofwel het contract vernieuwen voor een onbepaalde termijn het materiaal
ter beschikking stellen van de begunstigde (in dat geval zal de stom gegipst worden om een gepaste
koker te maken en de prothese dus compleet te maken); ofwel wordt het contract niet verlengd en
eist de vzw dat de prothese ingeleverd wordt.
Daarnaast kan de vzw het contact rechtsgeldig opzeggen, zonder voorafgaande verwittiging en
zonder enige andere formaliteit buiten de berichtgeving via een aangetekend schrijven, en eisen dat
de prothese ingeleverd wordt, in het geval de begunstigde zijn verplichtingen niet nakomt. Dit is met
name het geval:

- bij het overlijden van de begunstigde;
- wanneer de begunstigde het materiaal niet meer gebruikt, om welke reden dan ook;
- wanneer de begunstigde de clausules van dit contract niet nakomt.

Artikel 6 – Eigendom van het materiaal en risico’s
Het uitgeleende materiaal blijft het volledige eigendom van de vzw Leg’s Go en kan niet gebruikt
worden door of doorgegeven worden aan derden zonder akkoord van de vzw. Het accent ligt op het
persoonsgebonden karakter (intuitu personae) van dit contract: alleen de begunstigde heeft het
recht het materiaal te gebruiken dat te zijner beschikking gesteld wordt door de vzw.
De risico’s op beschadiging en diefstal van het goed zijn voor de begunstigde tot het goed
teruggegeven is.

Artikel 7 – Bewaren en aanpassen van het materiaal
Het uitgeleende materiaal moet in goede staat bewaard worden, moet beschermd worden tegen
beschadiging en op vraag van bevoegde vertegenwoordigers van de vzw overhandigd worden bij
terugvordering. De begunstigde zal op voorhand verwittigd worden van deze terugvordering per
aangetekend schrijven of per mail met ontvangstbevestiging.
Het materiaal mag op geen enkele manier aangepast, vervormd of veranderd worden, zonder
voorafgaand uitdrukkelijk akkoord, schriftelijk vastgesteld en zal in perfecte staat teruggegeven
worden.

Artikel 8 – Verlies of vernieling van het materiaal
In geval van verlies of vernieling van het materiaal, zal de begunstigde de restwaarde van de
prothese terugbetalen. De waarde wordt berekend, rekening houdend met een vermindering in
waarde van 10% per jaar.

Artikel 9 – Waarborg
Bij het ondertekenen van dit contract, wordt geen enkele vorm van waarborg aan de vzw gegeven.

Artikel 10 – Nietigverklaring
Wanneer een clausule van de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk nietig is, blijven de andere
bepalingen onveranderd van toepassing, voor zover het niet een essentiële bepaling van de
huurovereenkomst betreft. Indien dat wel het geval is, verbinden beide partijen zich ertoe onmiddellijk
en te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die als geldige vervanging kan dienen.

Deze verplichting tot onderhandeling wordt beschouwd als een absolute voorwaarde die verplicht moet
plaatsvinden alvorens de procedure aanhangig gemaakt kan worden bij een rechtelijke instantie.
In geval deze onderhandelingen tot niets leiden, zal een juridische procedure ingesteld worden door de
meest gerede partij bij de bevoegde rechterlijke instantie overeenkomstig artikel 10 in dit contract.

Artikel 11 – JurIdische bevoegdheid
Eender welk geschil dat zou kunnen voortkomen uit dit contract en waarvoor geen minnelijke
schikking gevonden kan worden, zal uitsluitend door het gerecht van de plaats van vestiging van de
vzw Leg’s Go, d.w.z. door de rechtbank van het arrondissement Luik, berecht worden.

Opgesteld in evenveel exemplaren als er partijen zijn op ______________ in ___________.

Voor Leg’s Go
Luc Huberty, voorzitter

De begunstigde

