HATVAN VÁROS és KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAINAK EGYESÜLETE
Székhely, iroda: 3000 HATVAN, Kossuth tér 2.
Tel-fax: 06-37/342- 922,
Email: info@hvkme.hu web: www.hvkme.hu

Gyógyászati segédeszköz

Kölcsönadási – átvételi elismervény
Kölcsönadó megnevezése:
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (HVKME)
Székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.
amely létrejött egyrészről a

név:
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (HVKME)
székhelye: 3000 Hatvan Kossuth tér 2.
adószáma: 18570209-1-10
képviselője: Hankovszky Péterné - elnök
mint kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),
másrészről
név: …………………………………………………………………………
születési hely és idő: ………………………………………………..………
anyja neve: …………………………………………..……………….……..
lakcím: ………………………………………………….…………………..
sz. ig. sz.: …………………….…………………………………..………….
mint kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő) között a lent megjelölt helyen és időben az
alábbi feltételekkel:
1.

A Kölcsönadó meghatározott időre a Kölcsönvevő használatába adja a
…….…………………………………………..…segédeszközt a következő tartozékokkal:
………………………………………………………………………………..………..….

2.

A kölcsönadás kezdete ………..… év …………… hónap ..… napja, a kölcsönadás
lejárta: ..…..…… év …………..……..… hónap …….. napja.

3.

A kölcsönzés ideje egy esetben 3 hónap időtartammal meghosszabbítható.

4.

A Kölcsönvevő a mai napon köteles ………….............. Ft, azaz

……………………………………………. Ft-ot kaucióként átadni a Kölcsönadónak,
aminek átvételét az e szerződés aláírásával igazol, és aki azt a kölcsön viszony
megszűnésekor, teljes egészében visszaad. Amennyiben a segédeszközben olyan kár
keletkezik, amely a Kölcsönvevőnek felróható, abban az esetben a kaució arányos részét
aKölcsönadó visszatarthatja.
5.
A Kölcsönadó szavatol azért, hogy a kölcsönzött segédeszközt a szerződés szerinti
használatra alkalmas. A felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidőben közösen

meggyőződnek. A Kölcsönvevő a segédeszközt tiszta, üzemképes állapotban veszi át, amelyet
jelen szerződés aláírásával elismer.
6. A Kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a segédeszközt rendeltetésszerűen, a tőle
elvárható gondossággal használja/működteti.
7.
A kölcsön szerződés fennállása alatt a Kölcsönadó saját költségén gondoskodik a
segédeszköz karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a
rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek.
8.
A Kölcsönvevő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használat következménye. Ha használat/üzemeltetés közben a Kölcsönvevő
rendellenességet észlel, köteles a segédeszközt haladéktalanul üzemen kívül helyezni, és ezzel
egyidejűleg a Kölcsönadót értesíteni.
9.
A Kölcsönvevő a Kölcsönadó engedélye nélkül a segédeszközt harmadik személy
használatába nem adhatja. Ha a Kölcsönvevő a segédeszközt a Kölcsönadó engedélye nélkül
engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek
volna be.
10. A kölcsön szerződés lejártakor a Kölcsönvevő köteles a segédeszközt üzemképes, tiszta
állapotban a Kölcsönadónak visszaszolgáltatni.
11. Ha a segédeszköz a Kölcsönvevő hibájából megsemmisül, elvész, használhatatlanná
válik, a Kölcsönvevő köteles a tárgy értékét megtéríteni.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre
vonatkozó rendelkezései (Ptk. 423–433. §) az irányadóak.
Jelen szerződés két példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírásukkal megerősítenek.
Hatvan, …….…… (év) ………...…… (hónap) …….… napján.

...........................................
Kölcsönadó

.................................
Kölcsönvevő

Meghosszabbítás időtartama:
lejárta: ..…..…… év …………..……..… hónap …….. napja.
……………………………………..……..
Segédeszközt visszaadtam – letéti díjat átvettem

……………………………………………….
Segédeszközt átvettem– letéti díjat visszaadtam

Hatvan, ………….. év………………………..hó………………..nap

**Letéti díj – segédeszközök: bot, mankó, kerekesszék, rollátor , egyéb 1000 Ft/db
.

