INSCHRIJFFORMULIER:
Naam eigenaar: _____________________________________________

Datum: _____________________

E-mail: ______________________________________________________ Telefoonnummer:______________________
Beantwoord deze vragen zo gedetailleerd mogelijk.

OVER HET PRODUCT(IN TE VULLEN DOOR BEZOEKER):
* Soort product (bv. stofzuiger): __________________________________________________________________________________
* Merk: _________________________________________________________________________________________________________
* Productiejaar (schatting):______________________________________________________________________________________
* Model,typenummeren/ofserienummer:_________________________________________________________________________
* Omschrijvingprobleem+(vermoedelijke)oorzaak:________________________________________________________________

Voor verdere afhandeling van uw reparatie leest, heeft u begrepen en gaat u akkoord door
ondertekening van dit formulier met onze algemene voorwaarden vermeld op de ommezijde,
anders wordt uw reparatie niet in behandeling genomen!
Handtekening/paraaf bezoeker:

OVER DE REPARATIE (IN TE VULLEN DOOR REPARATEUR)
Naam reparateur: _______________________________________________________________________________________________
Gevonden defect: _______________________________________________________________________________________________
* Is het product gerepareerd?

 Ja

 Half en/of advies gegeven

 Nee

Indien wel gerepareerd: wat heb je gedaan? ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Indien half gerepareerd: wat heb je gedaan, welk advies gegeven?_________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Indien niet gerepareerd: waarom is de reparatie niet gelukt? ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

GEBRUIKTE MATERIALEN/ONDERDELEN (IN TE VULLEN DOOR REPARATEUR):

_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

OPMERKINGEN (IN TE VULLEN DOOR GASTVROUW/HEER):

_________________________________________________________________________________________________________________

Algemene voorwaarden:
Huisregels
• De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis
uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf,
zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
• Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn
aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor
gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van
het Repair Café.
• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen,
kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.

• De activiteiten van Stichting Repair Café Middelburg worden gratis en op
vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatievrijwilligers.
• Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met de hulp van
de reparatievrijwilliger en bezoeker.
• NOCH de ORGANISATOREN van Stichting Repair Café Middelburg, NOCH de
VRIJWILLIGERS zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte
reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden
voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van
activiteiten van Stichting Repair Café Middelburg.
• Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
• Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen,
scherm tablet/smartphone of applicaties dient apart te worden betaald.

• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op
eigen risico.

• Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen
risico. Klant weet zeker dat er geen fabrieksgarantie meer zit op het te repareren
voorwerp.

• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde
reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café
zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

• De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties
en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die bij Stichting Repair Café Middelburg
zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet
te repareren.

• De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te
repareren ( bijv. vieze stofzuigers/koffiezetters/kleding, e.d.)

• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet
gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

• De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet
gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.

• De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes
afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

• De bezoekers van Stiching Repair Café Middelburg zijn zelf verantwoordelijk voor
het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één
kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de
bezoeker weer achter in de rij aan

Weggooien? Mooi niet!

• Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één
kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de
bezoeker weer achter in de rij aan.
• Wij werken volgens de nieuwe privacywet (AVG). Zie privacy statement op
www.repaircafemiddelburg.nl. Tijdens de bijeenkomsten kunnen foto's/videos
worden gemaakt. Wilt u niet in beeld geef dit aan bij de gastvrouw/heer.

