Repair Café Venlo-Zuid
Huisregels/Voorwaarden


De activiteiten van het Repair Café worden op vrijwillige basis uitgevoerd
door de aanwezige reparatiedeskundigen.



Bij reparaties wordt er zo veel mogelijk geholpen door de bezoekers zelf, zo
nodig met instructies 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.



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



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 behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen of
kledingstukken niet te repareren.



Wij repareren kleding maar vermaken geen nieuwe kleding/textiel.



Te repareren kleding/textiel moet schoon (gewassen) zijn.



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. Een
milieustation is op het winkelplein Zuid bij Albert Heijn en Jan Linders.



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.
Voor Akkoord
Naam:
Handtekening:

2020-01-26

Let op!

Deze bon in Repair Café
Achterlaten!

Volgnummer:

Datum:

Voorwerp:
Defect / Klacht / Wat
moet gerepareerd
worden?

□ Computer Wachtwoord?!?

Los Spul?/Kabel?/CD?
Merk / Type / Jaar:
#
Persoonsgegevens

(worden na 2 maanden vernietigd / verwijderd)

Naam:
Email-Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Gehoord van RC via:

□ Krant

□ Eerste keer in RC?

□ Anderen □ Huis vd Wijk

Let op!

□ Facebook

Formulier bij vrijwilliger achterlaten!

□ Internet

□ Poster

□ _____________

Gebruikt voor statistieken.

Vrijwilliger/Reparateur:
Reparatie Geslaagd?

□ Ja □ Deels □ Nee
Gevonden Defect:

Vervolgactie?

Opmerkingen/Tips RC:

RC:

