
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de bruikleen van de Oculus GO virtual reality bril met 40 interactieve  
verkeerssituaties en bijbehorende accessoires: bescherm case, controller en oplaadsnoer (hierna te noemen  
goederen), overeengekomen doordat de bruiklener in de webshop (www.dri-vr.nl) DRI-VR heeft besteld. 

Artikel 2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
2.1. Deze overeenkomst komt tot stand door het bestellen van de goederen via www.dri-vr.nl en wordt aangegaan 
met de persoon die de bestelling plaatst (hierna te noemen bruiklener). 
2.2. Deze overeenkomst is gesloten voor een in de webshop afgesloten periode van 6 weken, mits anders 
aangegeven in de webshop.

Artikel 3. Betaling en borg
3.1. Betaling voor gebruik van de goederen is betaald door de rijschool waar de bruiklener een rijlespakket afneemt.
3.2. DRI-VR rekent geen borg vooraf, maar achteraf voor eventueel verschuldigde kosten ontstaan door schade, 
verlies of niet retourneren, zoals aangegeven in artikel 5 en 9. Hiervoor is de bruiklener verplicht om bij het  
bruiklenen van DRI-IVR een incassomachtiging af te geven (à € 0,55) bij het bestellen in de webshop.

Artikel 4. Leveringstermijn
4.1. Er geldt een leveringstermijn van 4 werkdagen, na het plaatsen van de bestelling op www.dri-vr.nl. DRI-VR  
behoudt het recht om te leveren tot op de uiterlijke ingangsdatum van de contractperiode, zoals de bruiklener 
heeft aangegeven bij de bestelling.

Artikel 5. Retourneren
5.1. De bruiklener dient de goederen in de oorspronkelijke verpakking te retourneren, gebruik makend van de - per 
email toegestuurde - retouretiket. Retour sturen kan bij een Post NL punt in de buurt, binnen 2 dagen na verlopen 
van overeenkomen bruikleenperiode. Kosten voor retour sturen zijn niet voor de bruiklener. 
5.2. Wanneer de goederen niet uiterlijk 4 dagen na de Einddatum van de contractperiode door DRI-VR zijn 
ontvangen, is de bruiklener een boete verschuldigd van EUR 5,-- per dag totdat de goederen alsnog zijn 
teruggestuurd aan DRI-VR, dit met een maximum van zeven dagen. 
5.3. Als de goederen niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan DRI-VR, zal DRI-VR aangifte 
doen van diefstal door bruiklener. Tevens is de bruiklener verplicht de door DRI-VR geleden schade te vergoeden 
welke wordt vastgesteld op de nieuwwaarde van de VR-bril (à € 250,- van de Oculus GO). DRI-VR heeft het recht 
om volledige vergoeding af te schrijven van de rekening van de bruiklener, voor de geleden schade. 

Artikel 6. Bezwaar en controle op goede staat van de goederen
6.1. De bruiklener is verplicht direct na de (op)levering van de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken 
dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de bruiklener DRI-VR 
direct op de hoogte te brengen. Indien de bruiklener niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van  
(op)levering DRI-VR wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt bruiklener 
geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op 
bezwaar. 
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Artikel 7. Verplichtingen van de huurder
7.1. De bruiklener verklaard de enige gebruiker te zijn.
7.2. De bruiklener is verplicht de goederen correct en slechts overeenkomstig de bepalingen van deze 
overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder rust op de bruiklener de verplichting om: 

a. de goederen slechts voor die doeleinden te gebruiken waarvoor het bestemd is; 
b. de goederen niet zonder schriftelijke toestemming van DRI-VR te verhuren en/ of beschikbaar te stellen aan 
derden; 
c. aanspraken van derden op de goederen af te wijzen en DRI-VR hiertegen te vrijwaren; 
d. DRI-VR te allen tijde toegang tot de goederen te verschaffen; 
e. geen veranderingen aan de goederen aan te brengen; 
f. ervoor zorg te dragen dat de goederen niet toegankelijk zijn voor onbevoegden; 
g. na afloop van de bruikleenperiode de goederen schoon en in goede staat aan DRI-VR te retourneren.

Artikel 8. Tussentijdse opzegging
8.1. DRI-VR is bevoegd tussentijds de bruikleenovereenkomst zonder enige opzeggingstermijn op te zeggen en van 
bruiklener de onmiddellijke teruggave van de goederen te verlangen, indien:

a. bruiklener de goederen verwaarloost, misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is 
of indien bruiklener op enigerlei andere wijze in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst of van 
de wet;
b. kosten voor herstel van de goederen moeten worden gemaakt, die niet voor rekening van bruiklener of van de 
verzekeringsmaatschappij komen;
c. bruiklener overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, door bruiklener (voorlopige) surseance van 
betaling wordt aangevraagd, een verzoek van bruiklener aan de rechtbank wordt ingewilligd tot het van 
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw, bruiklener onder curatele wordt geplaatst 
of op andere wijze het vrije beheer over zijn/ haar vermogen verliest.

Artikel 9. Schade en verlies
9.1. Schade aan de goederen die tijdens de bruikleenperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking, uiterlijk 
binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan DRI-VR te worden gemeld. De bruiklener is aansprakelijk voor elke vorm 
schade, ongeacht de oorzaak of toedracht, ontstaan in de periode tussen in ontvangstname door de bruiklener en 
het retour sturen van de goederen aan DRI-VR. De bruiklener verplicht zich de aan de goederen ontstane schade 
aan DRI-VR te vergoeden tegen de nieuwwaarde (à € 250,- van de Oculus GO), dan wel – indien deze lager zijn - de 
kosten die met de reparatie van de goederen gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/ of 
toebehoren van de goederen. 
9.2. De bruiklener is niet verantwoordelijk voor het verlies van de goederen tijdens het verzenden of retour verzen-
den, mits de bruiklener kan aantonen de goederen te hebben verzonden door het tonen van het verzendbewijs. 
9.3. Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door DRI-VR reeds de dagwaarde aan de bruiklener berekend is en die later 
alsnog door de bruiklener gevonden en teruggebracht worden, betaalt de bruiklener een bedrag gelijk aan het 
aantal dagen bruikleen dat hij de goederen in zijn bezit heeft gehad. Deze wordt door DRI-VR in mindering gebracht 
op de aan de bruiklener terug te betalen vergoeding van de dagwaarde. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Het gebruiken van de goederen is op eigen risico. DRI-VR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of 
schade dat voorkomt door het gebruik maken van de goederen die door DRI-VR beschikbaar worden gesteld.
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