Uitleenreglement hulpmiddelen Stichting Zorgzaam Stedum
Bij Zorgzaam Stedum kunnen inwoners van Stedum en zij die daar (tijdelijk) verblijven, terecht voor
diverse kleinere hulpmiddelen, zoals krukken, rollators, rolstoelen, een douchestoeltje enzovoort. Voor
grote hulpmiddelen moet u contact opnemen met de huisarts. Hierbij kunt u denken aan een
elektrische rolstoel, een aangepaste fiets, een hoog- laagbed of tillift. Vergoeding hiervan loopt via de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Uitleentermijn
De hulpmiddelen kunnen worden uitgeleend voor een periode van 12 weken. Daarna kan deze
periode worden verlengd tot maximaal 24 weken, echter uitsluitend na overleg met één van de
depothouders van Zorgzaam Stedum
Als iemand langer dan 24 weken een hulpmiddel nodig heeft, dan zal het hulpmiddel moeten worden
gekocht (kan niet bij Zorgzaam Stedum).
Zodra het hulpmiddel niet meer gebruikt hoeft te worden dient het zo spoedig mogelijk teruggebracht
te worden.
Legitimatie
Indien iemand een hulpmiddel wil lenen, dan moet men altijd een geldig legitimatiebewijs kunnen
tonen. Wil men voor iemand anders hulpmiddelen halen, dan dient van deze persoon een geldig
legitimatiebewijs te worden overlegd.
Registratie
De depothouder zal noteren welk hulpmiddel wordt uitgeleend, wie het gaat gebruiken (naam en
adres), het telefoonnummer van de gebruiker en wanneer het hulpmiddel terug moet worden
gebracht.
Uitleg
De depothouder zal uitleg geven hoe het hulpmiddel dient te worden gebruikt en stelt het zo mogelijk
in.
Bezorging
De hulpmiddelen kunnen bij het depot worden gehaald nadat een afspraak is gemaakt met de
depothouder. Indien het niet mogelijk is het hulpmiddel te (laten) halen, kan het thuis worden bezorgd.
Bereikbaarheid
De depothouders zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur via 06-12494466. In
noodgevallen kan ook buiten deze reguliere tijden worden gebeld.
Schade
De Stichting Zorgzaam Stedum gaat er van uit dat u de hulpmiddelen zorgvuldig en niet oneigenlijk
zult gebruiken. Schade, toegebracht door onzorgvuldig gebruik, zullen wij verhalen op degene die het
hulpmiddel heeft geleend.
Ondertekening
De ontvanger van het afgehaalde hulpmiddel heeft het uitleenreglement gelezen en gaat akkoord met
de inhoud van dit uitleenreglement.
Naam

Handtekening

Datum

