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Artikel 1 - Totstandkoming en duur overeenkomst 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij leskisten Kunstkracht 
door Stichting Westland Cultuurweb, gevestigd Zuideinde 12, 2671 MH te Naaldwijk, aan derden 
in bruikleen worden verstrekt. 

1.2 Westland Cultuurweb is eigenaar van de leskisten en verstrekt deze via tussenkomst van 
Bibliotheek Westland in bruikleen aan scholen in Westland die werken met Kunstkracht.  

1.3 Scholen in Westland reserveren een leskist door het invullen van een online formulier. Na 
schriftelijke bevestiging door Westland Cultuurweb is de reservering definitief. 

1.4 De overeenkomst geldt voor zes weken en gaat in op het moment van overdracht van de leskist. 

 
Artikel 2 - Plaats van overdracht 

2.1 De school kan de leskist twee dagen na reservering ophalen bij Bibliotheek Westland, vestiging 
Naaldwijk.  

2.2 De leskist kan op verzoek van de school ook in een van de andere vestigingen van Bibliotheek 
Westland worden opgehaald. In dat geval dient reservering twee weken voor de gewenste 
overdrachtsdatum plaats te vinden. 

2.3 De school brengt de leskist binnen zes weken na de totstandkoming van de overeenkomst terug 
naar vestiging Naaldwijk van bibliotheek Westland. Dit kan tijdens de reguliere openingstijden 
van de bibliotheek. 

 
Artikel 3 - Controle en levering 

3.1 Westland Cultuurweb zorgt dat de inhoud van de leskist op het moment van overdracht volledig 
en onbeschadigd is. 

3.2 De specificatie van de inhoud staat vermeld op de inhoudskaart welke in de kist zit. 

3.3 De gebruiker controleert de inhoud direct na ontvangst en meldt eventuele gebreken 
onmiddellijk aan Westland Cultuurweb. 

3.4 Na afloop van de bruikleenperiode levert gebruiker de leskist volledig en onbeschadigd in bij 
Bibliotheek Westland, vestiging Naaldwijk. 

3.5 Westland Cultuurweb inspecteert de inhoud van de leskist onmiddellijk na afloop van de 
bruikleenperiode. 

 
Artikel 4 - Schade en aansprakelijkheid 

4.1 De leskist mag slechts gebruikt worden door de school waarmee de overeenkomst is aangegaan. 
Het is gebruiker niet toegestaan de leskist aan derden uit te lenen.  

4.2 Gedurende de bruikleenperiode is het risico van diefstal, verlies of beschadiging voor risico en 
rekening van de gebruiker. 

4.3 Gebruiker stelt Westland Cultuurweb direct op de hoogte van enige beschadiging aan, verlies of 
diefstal van (de inhoud van) de leskist.  

4.4 De kosten van reparatie of vervanging van (onderdelen van) de leskist komen voor rekening van 
de gebruiker tenzij de beschadiging aantoonbaar bij regulier gebruik is ontstaan. 

 


