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Gebruiksovereenkomst Forum-scootmobiel 
De Forum-scootmobiels zijn gratis te gebruiken tijdens een bezoek aan het  
Forum. Er is echter een aantal voorwaarden verbonden aan dit gebruik waar-
voor je moet tekenen. Verder is er een aantal aandachtspunten. Lees onderstaande goed 
door voordat je de gebruiksovereenkomst tekent: 
 
Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst 
Door je handtekening onder deze gebruiksovereenkomst te zetten ga je akkoord met de 
voorwaarden die het Forum stelt aan het gebruik van de scootmobiel. 
 
Artikel 2: Inhoud van de gebruiksovereenkomst 
In deze overeenkomst staan de afspraken die het Forum met de gebruiker maakt voor ge-
bruik van de scootmobiel. De afspraken gaan over gebruik en risico’s.  
 
Artikel 3: Gebruiksperiode  
 De scootmobiel is alleen te gebruiken binnen in het Forum, tijdens openingstijden, en 

moet op dezelfde dag weer worden ingeleverd.  
 
Artikel 4: Noteren van je persoonlijke gegevens voor gebruik scootmobiel 
Een medewerker van het Forum noteert voor gebruik de gegevens van je identiteitsbewijs. 
Het documentnummer wordt niet genoteerd. Wij raden je aan je identiteitsbewijs alleen af 
te geven wanneer het documentnummer is afgedekt. Wij nemen geen identiteitsbewijzen 
in, we registreren alleen de persoonsgegevens.  
 
Artikel 5: Schade door gebruik scootmobiel  
 De gebruiker is aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door zijn/haar gebruik. Dit 

kan zijn schade aan de scootmobiel zelf, aan meubilair of inrichting in het Forum of ver-
wondingen aan personen in het Forum, veroorzaakt door de gebruiker.  

 Eventuele schade kan worden verhaald op de gebruiker. 
 Door het tekenen van deze overeenkomst bevestigt de gebruiker voldoende rijvaardig 

en dus bekwaam te zijn om een elektrische scootmobiel te besturen.  
 Door het tekenen van deze overeenkomst bevestigt de gebruiker WA-verzekerd te zijn. 
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud  
 De scootmobiel blijft te allen tijde eigendom van Forum Groningen. Indien de gebruiker 

zich de scootmobiel toe-eigent, of gebruik ervan verleent aan derden, is er sprake van 
diefstal. De overeenkomst wordt dan onmiddellijk beëindigd en de politie wordt op de 
hoogte gesteld. 

 Forum Groningen behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden op ieder mo-
ment deze tijdelijke overeenkomst op te zeggen. 
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Belangrijke opmerkingen: 
 Je mag de scooter niet gebruiken als je onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen 

die de rijvaardigheid beïnvloeden bent.  
 Denk om de vele afstapjes in het gebouw: bij de VVV, publiekstribune 1 oost, filmzalen 4 

en 6, dakpatio van verdieping 11 naar verdieping 10.  
 Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaar je de instructie voor veilig gebruik 

te hebben ontvangen en te hebben begrepen. 
 De scootmobiel mag het pand niet verlaten. 
 
NAAM BESTUURDER IN BLOKLETTERS: 

 
 
 
 
 

Adres: 
 
 
 
 
 

Postcode + Plaats: 
 
 
 
 
 

Telefoon: 
 
 
 
 
 

Nummer scootmobiel:  
 
 
 
 
 

Ik verklaar de gebruiksovereenkomst voor scootmobiel te hebben gelezen en ben  
akkoord met de gestelde voorwaarden.   
 
Datum + handtekening bestuurder:    Namens Forum Groningen: 
 
 

 

 

 

 

 


