
  

 Addendum bij huurovereenkomst hulpmiddelen voor 
communicatie, computerbediening en omgevingsbediening voor 
personen met een snel degeneratieve aandoening 

 Waarvoor dient dit document? 
Dit document is een aanvulling op een bestaande huurovereenkomst 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. 
In dit document omschrijft de verhuurder de hulpmiddelen die werden teruggenomen uit of werden 
toegevoegd aan de geleverde hulpmiddelen na ondertekening van de lopende huurovereenkomst.  
 
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 dit addendum 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 dit addendum. 

 Referentienummer van het addendum 

1 Vul het referentienummer in. 

 referentienummer van het 
addendum 

                      
 

 Huurcontract waarop het addendum van toepassing is 

2 Vul het referentienummer in van de huurovereenkomst waarop het addendum van toepassing is.  

 referentienummer van de 
huurovereenkomst 
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 Vervangen hulpmiddelen 

3 Vermeld hieronder merk, type en bijhorende serienummers van de hulpmiddelen die werden 
teruggenomen door de verhuurder. 

 Merk en type Serienummer 

            

            

            

            

            

            

            

            
 

 Toegevoegde hulpmiddelen 

4 Vermeld hieronder merk, type en bijhorende serienummers van de hulpmiddelen die aan het pakket 
werden toegevoegd. 

 Merk en type Serienummer 

            

            

            

            

            

            

            
 

 Staat van de toegevoegde hulpmiddelen 

5 Omschrijf kleine beschadigingen of gebruikssporen als die aanwezig zijn. 
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 Ondertekening 

6 Vul de onderstaande verklaring in. 

 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.  

 
datum dag     maand     jaar         

 

 handtekening verhuurder  

 voor- en achternaam       

 handtekening huurder of 
wettelijk vertegenwoordiger  

 voor- en achternaam       

 
 


