
 

GEBRUIKERSVOORWAARDEN  
LICHTTHERAPIE-APPARAAT VOOR UVB THUISBELICHTING 
 
Op het gebruik van het lichtsysteem zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 
Het lichtsysteem wordt u ter beschikking gesteld in het kader van een kuur met UVB lichttherapie in de 
thuissituatie. De duur van het gebruik is twaalf weken gerekend vanaf het moment van 
terbeschikkingstelling. Na deze periode dient u de apparatuur weer in te leveren. 
 
Het lichtsysteem mag door u alleen worden gebruikt in het kader van de voorgeschreven therapie en 
overeenkomstig de richtlijnen en adviezen van uw behandelaar. Wanneer u in strijd handelt met de 
aanwijzingen van ZBC MultiCare of door haar ingeschakelde derden, verliest u het recht op gebruik van de 
apparatuur.  
 
U dient zorgvuldig voor het lichtsysteem te zorgen. 
 
Het lichtsysteem mag door u niet worden verkocht of verpand. Ook mag de unit niet aan derden in 
gebruik worden gegeven. 
 
U mag geen wijzigingen aanbrengen aan het lichtsysteem. 
 
U dient te zorgen voor een adequate verzekering van het lichtsysteem tegen verlies, beschadiging of 
diefstal gedurende de gebruiksperiode. 
 
Schade of defecten aan het lichtsysteem dient u binnen drie dagen na kennisname te melden bij ZBC 
MultiCare. 
 
Na het einde van de gebruiksperiode van twaalf weken of bij beëindiging van het gebruik zal het 
lichtsysteem door u binnen 14 dagen aan ZBC MultiCare worden aangeboden, tenzij hierover afwijkende 
afspraken met u gemaakt zijn.  
 
Indien de apparatuur niet binnen de hierboven genoemde termijn ter beschikking gesteld wordt, bent u 
per dag dat u in verzuim bent een bedrag van € 5,-- verschuldigd. 
 
Schade ontstaan door het niet melden van schade en/of gebreken of door onzorgvuldig gebruik en/of 
beheer kunnen aan u in rekening worden gebracht. 
 
Met uitzondering van situaties van opzettelijk of in ernstige mate roekeloos handelen, zijn ZBC MultiCare 
of door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enigerlei schade en/of letsel ten gevolge van 
onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van het lichtsysteem. 
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