Huurovereenkomst voor hulpmiddelen voor communicatie,
computerbediening en omgevingsbediening voor personen met
een snel degeneratieve aandoening
Waarvoor dient dit document?
Met de ondertekening van dit document sluiten de huurder en de verhuurder een huurovereenkomst af voor
de huur van hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbediening in het kader van
het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 betreffende de huur van hulpmiddelen voor
communicatie, computerbediening en omgevingsbedieningen voor personen met een snel degeneratieve
aandoening.
Wie ondertekent dit document?
Het document wordt ondertekend door de huurder (of zijn wettelijk vertegenwoordiger) en de verhuurder.
Aan wie wordt dit document bezorgd?
De verhuurder bezorgt een exemplaar van deze overeenkomst samen met de eerste huurfactuur aan het
provinciaal kantoor van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
De verhuurder bezorgt een kopie aan de huurder (of zijn wettelijk vertegenwoordiger).
De verhuurder bewaart een kopie van de huurovereenkomst.

Referentienummer van de huurovereenkomst
1 Vul het referentienummer in.
referentienummer van de
huurovereenkomst

Identificatiegegevens van de persoon die ondersteuning nodig heeft (hierna huurder genoemd)
2 Vul de persoonlijke gegevens van de huurder in.
• Het dossiernummer is te vinden op alle brieven van het VAPH.
officiële voornamen
achternaam
straat en huisnummer
postcode en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres
VAPH-dossiernummer
rijksregisternummer

4 Vul de gegevens in van de contactpersoon van de huurder.
De contactpersoon is een familielid of een begeleider van de huurder.
voornaam en achternaam
straat en huisnummer
postcode en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

Identificatiegegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s)
4 Als de persoon die ondersteuning nodig heeft, minderjarig, verlengd minderjarig of onbekwaam verklaard
is, heeft hij een wettelijk vertegenwoordiger. Dat is een of beide ouders, een voogd of een provoogd. Als er
een bewindvoerder werd aangesteld, dan is die de wettelijk vertegenwoordiger.
5 Vul desgevallend de gegevens van de wettelijk vertegenwoordiger in.
voornaam en achternaam
straat en huisnummer
postcode en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres

Identificatiegegevens van de verstrekker en onderneming (hierna verhuurder genoemd)
6 Vul de contactgegevens van de verhuurder in.
naam van de onderneming
KBO-nummer
straat en huisnummer
postcode en gemeente
voornaam contactpersoon
achternaam contactpersoon
telefoonnummer contactpersoon
e-mailadres contactpersoon
erkenningsnummer verstrekker
voornaam verstrekker
achternaam verstrekker
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Overeenkomst tussen huurder en verhuurder
Art. 1: De huurovereenkomst
7 Deze overeenkomst heeft betrekking op hulpmiddelen omschreven in punt 8 en 9.
8 Duid het huurpakket aan waarop deze huurovereenkomst betrekking heeft.
Het aangekruiste huurpakket is conform de indicatiestelling in het adviesrapport dat werd opgesteld door
een gespecialiseerd multidisciplinair team voor snel degeneratieve aandoeningen.
Er wordt één huurpakket beschreven per huurovereenkomst.
Huurpakket
communicatie type 1

omgevingsbediening type 1

montage type 1

communicatie type 2

omgevingsbediening type 2

montage type 2

computerbediening type 1

all-in type 1

andere (BBC)

computerbediening type 2

all-in type 2

9 Vermeld hieronder merk en type en bijhorende serienummers van alle hulpmiddelen in het pakket.
De hulpmiddelen voldoen aan de omschrijving van het desbetreffende huurpakket vermeld in de bijlage 2
van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 betreffende de huur van hulpmiddelen voor
communicatie, computerbediening en omgevingsbedieningen voor personen met een snel degeneratieve
aandoening.
Merk en type

Serienummer
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Art. 2: Levering
10 De levering van de hulpmiddelen gebeurt na afgifte van het adviesrapport (waarnaar wordt verwezen in
punt 8) aan de verhuurder.
De levering gebeurt op het thuisadres van de huurder of op de door de huurder gewenste locatie.
De levering gebeurt binnen een termijn van 20 werkdagen nadat de aanvrager zich heeft gemeld.
Art. 3: Verplichtingen van de verhuurder
11 De verhuurder verbindt zich ertoe:
1. hulpmiddelen af te leveren in overeenstemming met de indicatiestelling die is opgenomen in het
adviesrapport en in voorkomend geval die hulpmiddelen aan te passen aan de individuele
behoeften en functionele mogelijkheden van de huurder;
2. de hulpmiddelen hygiënisch en technisch in orde af te leveren;
3. te voorzien in een helpdesk tijdens de kantooruren;
4. het onderhoud en de herstelling van de hulpmiddelen uit te voeren binnen vijf werkdagen na de
dag van ontvangst van de vraag van de huurder of te voorzien in een vervanghulpmiddel.
De verhuurder brengt desgevallend de vervanging ter kennis van het VAPH via een addendum bij
deze huurovereenkomst;
5. als de functionele mogelijkheden van de persoon wijzigen het hulpmiddel aan te passen of te
vervangen door een ander hulpmiddel dat deel uitmaakt van hetzelfde huurpakket binnen een
termijn van twintig werkdagen na de dag van de ontvangst van de vraag tot aanpassing.
De termijn van twintig werkdagen is alleen bij overmacht verlengbaar tot veertig werkdagen,
waarbij de bewijslast rust op de verhuurder die aan het VAPH de redenen van de overmacht meldt.
De verhuurder brengt de aanpassing of vervanging ter kennis van het VAPH via een addendum bij
deze huurovereenkomst;
6. aan de persoon met een snel degeneratieve aandoening alle aanwijzingen betreffende het gebruik
van de hulpmiddelen te verstrekken. Dat houdt in dat bij de aflevering:
 het gebruik van de hulpmiddelen voldoende gedemonstreerd is aan de persoon met een snel
degeneratieve aandoening en in voorkomend geval ook aan de begeleiders om een correct
gebruik te garanderen;
 het dagelijks gebruiksklaar maken en het verplaatsen van het hulpmiddel tussen het bed of de
zetel en de rolstoel voldoende gedemonstreerd is aan de persoon met een snel degeneratieve
aandoening en in voorkomend geval ook aan de begeleiders om een correct gebruik te
garanderen;
 alle nodige afspraken gemaakt zijn met de persoon met een snel degeneratieve aandoening en
in voorkomend geval met de begeleiders om een blijvend correct gebruik te garanderen.
7. als de gepaste hulpmiddelen niet afgeleverd kunnen worden of de continuïteit van de service niet
gegarandeerd kan worden, de aanvrager daarvan schriftelijk te verwittigen en binnen vijf
werkdagen een andere verstrekker aan te wijzen die zich engageert om de gepaste hulpmiddelen af
te leveren.
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Art. 4: Verplichtingen van de huurder
12 De huurder verbindt zich ertoe:
1. de hulpmiddelen normaal te gebruiken en alle gebruiksaanwijzingen van de toestellen correct op te
volgen;
2. de hulpmiddelen in propere staat te houden en beschadigingen te vermijden;
3. de hulpmiddelen niet te vervreemden of aan derden door te geven;
4. het onderhoud of de herstellingen van de hulpmiddelen door de verhuurder toe te staan;
5. niemand anders dan de verhuurder te contacteren voor aanpassingen, onderhoud, herstellingen of
terugname;
6. bij defect van de hulpmiddelen de verhuurder onmiddellijk te verwittigen;
7. de door de verhuurder aangerekende schade die te wijten is aan ernstige nalatigheid van de
huurder of van zijn begeleiders te vergoeden. Het aangerekende bedrag mag in geen geval hoger
zijn dan de restwaarde van het hulpmiddel.
De restwaarde van het hulpmiddel is gelijk aan de vermenigvuldiging van:
 de aankoopprijs van het hulpmiddel voor de verhuurder
met
 een breuk waarvan de teller gelijk is aan 48 verminderd met het aantal maanden waarin het
hulpmiddel reeds verhuurd werd en waarvan de noemer gelijk is aan 48.
Bij betwisting wordt de restwaarde bepaald door het VAPH.
Art. 5: Waarborg
13 Vul onderstaande gegevens in.
De verhuurder kan bij de ondertekening van de huurovereenkomst een waarborg vragen aan de huurder.
Het bedrag van de waarborg mag niet hoger zijn dan het maandelijkse huurforfait dat wordt voorzien vanaf
de tweede maand, van het huurpakket waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, met een maximum
van honderdvijftig euro.
De waarborg zal geplaatst worden op een derdenrekening die de verhuurder daartoe heeft geopend.
De verhuurder kan de waarborg alleen aanwenden in geval van ernstige nalatigheid van de huurder of van
zijn begeleiders of bij vervreemding van het hulpmiddel door de huurder.
bedrag van de waarborg (in euro incl. btw)

,

Art. 6: Maandelijks huurforfait
14 Het VAPH betaalt het huurforfait aan de verhuurder.
De verhuurder bezorgt de maandelijkse factuur aan het VAPH. Het huurforfait dekt alle kosten die
samengaan met het leveren, het onderhoud, de herstelling en de reconditionering van de oplossing, alsook
de vereiste aanpassingen en noodzakelijke verplaatsingskosten.
Er kunnen geenszins supplementen voor de door het huurforfait gedekte kosten ten laste van de huurder
worden aangerekend.
15 Vul onderstaande gegevens in.
huurforfait voor de eerste maand (in euro incl. btw)

,

maandelijks huurforfait vanaf de tweede maand (in euro incl. btw)

,
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Art. 7: Aansprakelijkheid verhuurder
16 De verhuurder kan ten overstaan van de huurder of derden niet aansprakelijk worden gesteld voor de
gevolgen van foutief gebruik van het in huur gegeven hulpmiddel.
Art. 8: Bevoegde rechtbanken
17 Geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze huurovereenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank.
Art. 9: Aanvangsdatum van de overeenkomst
18 Deze huurovereenkomst start op de afleverdatum. Dat is de datum van ondertekening van de
huurovereenkomst.
Art. 10: Duur van de overeenkomst
19 De huurovereenkomst wordt voor onbepaalde duur afgesloten.
Art. 11: Beëindiging van de overeenkomst
20 De huurovereenkomst eindigt in volgende gevallen:
1. bij het overlijden van de huurder;
2. als meegedeeld wordt dat huurder de verhuurde hulpmiddelen niet meer kan gebruiken;
3. als de huurder nood heeft aan hulpmiddelen die deel uitmaken van een ander huurpakket voor
dezelfde activiteit dan het huurpakket waarvoor een huurforfait is toegewezen en er een
adviesrapport wordt ingediend waarin een ander huurpakket wordt geïndiceerd;
4. als de activiteiten van de verhuurder worden stopgezet.
Zowel de huurder als de verhuurder kunnen op elk ogenblik met een aangetekende brief een einde maken
aan de huurovereenkomst, met een opzeggingstermijn van drie maanden, die ingaat op de eerste dag van
de maand na de maand waarin de ene partij de andere partij op de hoogte brengt van de opzegging.
De huurder kan met een aangetekende brief een einde maken aan de huurovereenkomst met een
opzeggingstermijn van een maand als de verhuurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet
nakomt.
De verhuurder kan met een aangetekende brief een einde maken aan de huurovereenkomst zonder
opzeggingstermijn als er ernstige schade aan de hulpmiddelen wordt vastgesteld die te wijten is aan
onvoldoende zorgzaamheid of onverantwoorde behandeling ervan door de huurder of zijn begeleiders.
De partij die de huurovereenkomst beëindigt, verwittigt het VAPH daarvan schriftelijk binnen dertig
kalenderdagen na de beëindiging van de huurovereenkomst.
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Staat van de gehuurde oplossing
21 Omschrijf kleine beschadigingen of gebruikssporen als die aanwezig zijn.

Ondertekening
22 Vul de onderstaande verklaring in.
Gelezen en goedgekeurd
De geleverde oplossing werd in goede staat ontvangen. Eventuele kleine beschadigingen of gebruikssporen
die reeds aanwezig zijn op het voorwerp verhinderen de goede werking ervan niet.
locatie
datum dag

maand

jaar

handtekening verhuurder
voor- en achternaam

handtekening huurder of
wettelijk vertegenwoordiger
voor- en achternaam
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