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Gebruiksovereenkomst Rent a Lab
1. Ondergetekenden:
Raditeq BV hierna te noemen Raditeq en de hieronder genoemde 'GEBRUIKER' verklaren
deze overeenkomst te hebben gesloten betreffende het gebruik van het Rent a Lab op de
eerste verdieping aan de Vijzelmolenlaan 3 te Woerden.
Verder verklaart gebruiker zich aan de ‘Gebruiksvoorwaarden’ te houden, die aan de
achterzijde van deze overeenkomst vermeld staan.
GEBRUIKER: ___________________________(bedrijfsnaam)

2. verklaren overeen te zijn gekomen als volgt:
1. Raditeq verklaart ter beschikking te stellen aan GEBRUIKER eerder genoemde ruimte(n)
met daarin de onder normale omstandigheden aanwezige inventaris en testopstellingen.
2. Op de, via de Website (www.rentalab.nl) gereserveerde datum en tijdsblokken.

3. Bestemming
De ruimte(n) zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn;
het Klant EMC Test Centrum voor het gebruik van de diverse testopstellingen.

4. Aansprakelijkheid
GEBRUIKER verklaart veilig te zullen werken voor zichzelf en anderen. GEBRUIKER dient
Raditeq, vóór aanvang van in gebruik name, in kennis te stellen van eventueel gebruik van
gevaarlijke stoffen of creëren van risicovolle omstandigheden en verplicht zich deze
hieronder aan te kruisen:
o Niet van toepassing
o Radioactieve stoffen
o Hoge druk
o LASER
o UV straling, klasse _______________
o Hoogspanning
o Gas
o Overig __________________________
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GEBRUIKER dient de BHV (bedrijf hulp verlening) van Raditeq, vóór aanvang van in gebruik
name, in kennis te stellen van eventueel gebruik van gevaarlijke stoffen of creëren van
risicovolle omstandigheden.
Dit dient voorafgaande aan de werkzaamheden gebeuren op 1 van de volgende manieren:
1. Telefonisch op het algemene nummer van Raditeq (0348-200100)
2.Telefonisch, via het interne nummer bij Raditeq, te vinden op het telefoon toestel in Rent
a Lab
3. Minimaal 1 dag van tevoren via het email adres BHV@raditeq.com

5. Aanwijzingen
GEBRUIKER verklaart zich bereid de aanwijzingen, met betrekking tot een ordelijk gebruik
van de accommodatie en correct gebruik van de aanwezige apparatuur, op te volgen. Deze
aanwijzingen worden gegeven door Raditeq medewerkers of beschreven in de in het Rent
a Lab aanwezige werkinstructies. Dit geldt in het geval van calamiteiten ook voor het
opvolgen van aanwijzingen van, als zodanig herkenbare, bedrijfshulp-verleners.

6. Algemeen
Indien één van de partijen van de bepalingen van deze overeenkomst wenst af te wijken,
dient tijdig vooraf overleg te worden gepleegd tussen Raditeq en GEBRUIKER. Overigens
dient ervan te worden uitgegaan, dat deze overeenkomst is gesloten op basis van
wederzijds vertrouwen en samenwerking.

Getekend te Woerden:
Namens Raditeq BV

Namens GEBRUIKER:

Dhr. P. Dijkstra

Dhr. / Mevr: _________________

Handtekening

Handtekening
Datum:
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Gebruiksvoorwaarden
Artikel 1 Gebruiks- en gedragsregels
1. GEBRUIKER zal overeengekomen ruimte(n) en apparatuur als een goed huisvader
gebruiken en geen overlast veroorzaken.
2. GEBRUIKER doet melding van eventuele aangetroffen of veroorzaakte beschadigingen
tijdens of direct na het gebruik van de ruimte(n) en/of apparatuur. GEBRUIKER meldt zich
af bij de betreffende begeleidende medewerker van Raditeq en zorgt direct na afloop van
de gebruiksperiode voor de afdracht van de uitgereikte sleutels/tags aan Raditeq. De
gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de opslag en het meenemen van de meetgegevens.
Het wordt de klant ten sterkste aangeraden de meetgegevens van de uitgevoerde testen,
voor vertrek, van de PC van Raditeq te verwijderen. Raditeq is niet verantwoordelijk voor
het verlies van meetgegevens nadat de klant het lab heeft verlaten.
3. GEBRUIKER dient voorafgaand aan het gebruik Raditeq in te lichten over de te testen
apparatuur (EUT) aangaande deze in welke vorm dan ook schadelijk kan zijn voor mens en
omgeving en verklaart deze aan de voorzijde te hebben aangekruist.
4. Behalve de overeengekomen ruimte(n) is het betreden van andere ruimten aan de
Vijzelmolenlaan 3 verboden.
5. GEBRUIKER zal de gebruiks- en gedragsregels in acht nemen en aanwijzingen, gegeven
door Raditeq medewerkers inclusief bedrijfshulpverleners, opvolgen.
6. Het nuttigen van consumpties bij de apparatuur is niet toegestaan.
7. De Vijzelmolenlaan 3 is voorzien van cameratoezicht. GEBRUIKER is hiervan op de
hoogte en verklaart hiertegen geen bezwaar te hebben.
8. Aangezien er na het door de GEBRUIKER gereserveerde tijdsblok een andere klant
gereserveerd kan hebben, dient de GEBRUIKER de ruimte uiterlijk aan het einde van het
gereserveerde tijdsblok te hebben verlaten. De ruimte dient hierbij in dezelfde staat te
worden achter gelaten als deze bij aanvang van de metingen is aangetroffen.
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Artikel 2 Aansprakelijkheid
1. Het is de verantwoordelijkheid van Raditeq er voor te zorgen dat de voorzieningen
voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER veilig te werken en alle relevante
(wettelijke) veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
3. Raditeq is niet aansprakelijk voor ongevallen die tijdens de gebruiksperiode in de
overeengekomen, door Raditeq ter beschikking gestelde ruimte(n) en andere publiek
toegankelijke ruimten plaatsvinden, noch ten aanzien van schade aan of vermissing van
eigendommen van GEBRUIKER, die in de ruimte(n) worden achtergelaten.
4. GEBRUIKER kan door Raditeq aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, aan
zijn schuld te wijten, door hem in de accommodatie en/of aan de bezittingen van Raditeq
toegebracht.
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