
 

 
 
 
 
 

Samen aan de slag voor het landschap van Overijssel 

Wij zijn blij met de bijdrage van jouw groep aan het landschap van Overijssel en lenen je daarom 
graag gereedschap en ander materiaal uit. Aan het lenen van het materiaal zijn een aantal 
voorwaarden verbonden, zodat we allemaal duurzaam en veilig kunnen blijven werken in het 
landschap.  

De volgende voorwaarden zijn van kracht voor het lenen van gereedschap en of 
ander materiaal bij Landschap Overijssel: 

 Onder ‘gebruiker’ wordt in deze voorwaarden verstaan een groep vrijwilligers die 
werkzaam is bij het vrijwillig onderhouden van het landschap in Overijssel; onder 
‘materiaal’ wordt verstaan ‘gereedschap en overige uitgeleend materiaal’; 

 Voor groepen die zijn aangesloten bij het netwerk natuur en landschap zijn er geen kosten 
verbonden aan het lenen van het materiaal 

 Het uitgeleende materiaal mag niet worden doorgeleend aan derden; 
 Gebruik het materiaal zorgvuldig; 
 Bij constateren van slechte zorg voor het materiaal kan Landschap Overijssel de uitleen aan 

gebruiker beëindigen; 
 Gebruik het gereedschap waarvoor het bedoeld is; 
 Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant; 
 Wees alert op gevaar voor jezelf en voor anderen; 
 Maak gebruik van de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). 
 Werk niet met kapot en of bot materiaal; Markeer het gereedschap als het bot is met 

bijvoorbeeld touw of tape!  
 Beschadigd materiaal wordt door Landschap Overijssel hersteld of vervangen. De kosten 

hiervan worden bij de gebruiker in rekening gebracht; normale slijtage aan het 
gereedschap is voor kosten van Landschap Overijssel; 

 Vermist of niet geretourneerd materiaal dient door de gebruiker te worden vergoed; 
 Bij het lenen van gemotoriseerd gereedschap dient een certificaat te worden overgelegd 

aan Landschap Overijssel, waaruit blijkt dat de persoon die het gereedschap hanteert, 
beschikt over de voor dat gereedschap benodigde opleiding en vaardigheden; 

 Landschap Overijssel  is verantwoordelijk voor jaarlijkse keuring en onderhoud van het 
materiaal. 
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 Landschap Overijssel  kan uitzonderlijke gevallen gereedschap/materiaal eerder retour als 
het elders nodig is; 

 Landschap Overijssel is niet verantwoordelijk voor schade of letsel van welke aard ook, als 
het gereedschap onjuist of oneigenlijk gebruikt wordt; 

 Het geleende gereedschap/materiaal dient aan het eind van de overeengekomen 
leenperiode schoon en droog en waar mogelijk ingevet met bijgeleverd onderhoudsmiddel 
te worden geretourneerd aan Landschap Overijssel.  

Tip: 

Wil je goed voorbereid aan de slag? Bekijk dan onze e-learningmodules >> 

http://vrijwilligersdesk.landschapoverijssel.nl/online-je-kennis-uitbreiden

