Voorwaarden
Als aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden van Nijha zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.
• Bij PlayCycle 5 jaar:
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•
•

Certificaathouder ontvangt na 5 jaar (gerekend vanaf uitgiftedatum certificaat) bij inlevering van het toestel
een inruilwaarde van 30% van de aanschafprijs van het toestel (excl. beton en montage).
Bij PlayCycle 10 jaar:
Certificaathouder ontvangt na 10 jaar (gerekend vanaf uitgiftedatum certificaat) bij inlevering van het toestel
een inruilwaarde van 10% van de aanschafprijs van het toestel (excl. beton en montage).
De inruilwaarde van het toestel wordt niet uitbetaald, maar wordt verrekend bij de aanschaf van nieuwe
speeltoestellen bij Nijha.
Eenmaal gekozen voor een periode van 5 of 10 jaar, kan daar niet van afgeweken worden.
Bij het inleveren mag het toestel geen onherstelbare schade vertonen. De certificaathouder dient in de
gebruiksperiode van het speeltoestel te voldoen aan de verplichtingen als beheerder. Bij twijfel dient het logboek van het speeltoestel te worden overlegd, waarin aantoonbaar is welke inspectie- en onderhoudsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Indien blijkt dat niet aan de verplichtingen voldaan is, vervalt de inruilwaarde
zoals hierboven beschreven.
Het toestel kan niet eerder ingeleverd worden, dan aan het eind van de vastgestelde PlayCycle periode.
De vergoeding van PlayCycle moet in een keer worden besteed, dus niet in delen. Er vindt geen restitutie
plaats of reservering voor toekomstige aanschaf.
De vergoeding van PlayCycle moet binnen een jaar na afloop van de PlayCycle periode bij Nijha besteed worden. Daarna vervalt de waarde.
Demontage van het toestel en transport naar Nijha (evt. met beton) komen voor rekening van de certificaathouder.
Op verzoek van de certificaathouder kan Nijha na verwijdering van het toestel zorgen voor eventuele herstelwerkzaamheden aan de ondergrond. Deze kosten worden doorberekend.
Na afloop van de PlayCycle periode meldt Nijha zich bij de certificaathouder voor het maken van afspraken
rond de afhandeling.
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