1) Algemene voorwaarden & privacy


Wanneer je een sensor van de Luchtclub krijgt, dien je akkoord te gaan met de
bruikleenovereenkomst (Zie pagina 2). Dit akkoord geef je voordat je de sensor
ontvangt. Je krijgt hier apart bericht over.



Wanneer je een sensor ontvangt, dien je deze te installeren en te gebruiken zoals
staat beschreven in de gebruikers- en installatiehandleiding (deze zit in het
luchtpostpakket waarin de sensor geleverd wordt en staat ook
www.rotterdam.nl/luchtclub. Hierin staat onder andere hoe je de sensor vastzet en
hoe de sensor verbonden moet zijn met netstroom.



Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy beleid van gemeente
Rotterdam van toepassing. Je kunt de privacyverklaring en het privacy beleid
bekijken op rotterdam.nl/privacy. Alle informatie die je ons verstrekt in het kader van
de Luchtclub wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen voor
het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Als je bijvoorbeeld je naam en adres
doorgeeft omdat je een sensor aanvraagt, wordt deze informatie alleen gebruikt voor
verzending van de sensor en om te beoordelen of jouw adres een goede toevoeging
is voor de verspreiding van de sensoren
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2.
Bruikleenovereenkomst Sensiron SPS30 fijnstofmeter voor de
Luchtclub
De ondergetekenden:
1. [naam lener], wonende aan de [adres lener] te [Woonplaats lener], verder te noemen bruiklener,
en
2. Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling, Ruimte & Wonen (de Luchtclub), gevestigd aan de De
Rotterdam, Wilhelminakade 179 Postbus 6575 3002 AN te Rotterdam, verder te noemen uitlener,
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Deze overeenkomst betreft een overeenkomst van bruikleen zoals bedoeld in artikelen 7A:1777 en
verder van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de uitlener aan de bruiklener het gebruik van een Sensiron
SPS30 Fijnstofmeter van de Luchtclub, verder te noemen de zaak, verschaft.
Artikel 2
Uitlener geeft een Sensiron SPS30 Fijnstofmeter voor de duur van de looptijd van het Luchtclubproject, vanaf [datum dat de overeenkomst ingaat] in bruikleen aan bruiklener. Na verloop van deze
periode is bruiklener verplicht de zaak terug te geven in dezelfde staat waarin de zaak is ontvangen.
Indien de bruiklener eerder besluit niet meer te willen meedoen met de Luchtclub of wanneer de
bruiklener tussentijds verhuist dan dient dit te worden doorgegeven aan de Luchtclub via de
webpagina en zal uitlener een afspraak maken om de zaak weer terug te ontvangen.
Artikel 3
Bruiklener zal zoals in het maatschappelijk verkeer betaamt zorgvuldig zorg dragen voor hetgeen dat
in bruikleen is ontvangen en mag geen ander gebruik maken van de in bruikleen gegeven zaak dan
het meten van luchtkwaliteit binnen het Luchtclub-project. Bruiklener is jegens uitlener aansprakelijk
voor elke schade aan hetgeen in bruikleen is ontvangen, ontstaan tijdens de bruikleenovereenkomst.
Voorts dient bruiklener de kosten voor het onderhoud en het gebruik van de in bruikleen gegeven
zaak voor zijn rekening te nemen. Bruiklener is niet aansprakelijk voor normale slijtage en
waardevermindering die buiten de schuld van bruiklener ontstaat. Slijtage, defecten en dergelijke
dienen altijd door de bruiklener te worden doorgeven via de webpagina van de Luchtclub.
Artikel 4
Op deze overeenkomst zijn tevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing. Deze zijn bruiklener bekend. Waar deze overeenkomst
en (AVG en AV) strijdig zijn, prevaleert deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen op [datum ondertekening].

Akkoord lener
[naam lener]

Mohamed el Massoudi
Projectleider de Luchtclub
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