Datum

Nummer

Datum

Nummer

Reparatie aan:
o Elektrisch apparaat, nl……………………………………
o Kledingstuk, nl. ……………………………………………..
o Fiets
o Meubelstuk, nl. …………………………………………….
o Computer, smartphone of tablet
o Anders, nl. ……………………………………………………..

Defect / klacht

Reparatie aan:
o Elektrisch apparaat, nl……………………………………
o Kledingstuk, nl. ……………………………………………..
o Fiets
o Meubelstuk, nl. …………………………………………….
o Computer, smartphone of tablet
o Anders, nl. ……………………………………………………..

Defect / klacht

Merk …………………………………………………………………………..

Merk …………………………………………………………………………..

Productiejaar………………………………………………………………

Productiejaar………………………………………………………………

Handtekening voor akkoord met de huisregels

Naam

Handtekening voor akkoord met de huisregels

Naam

Gered?

Gered?

Ja. Oplossing? …………………………………………………………………………………………………
Half. Advies? …………………………………………………………………………………………………..
Nee? Reden? …………………………………………………………………………………………………..

Ja. Oplossing? …………………………………………………………………………………………………
Half. Advies? …………………………………………………………………………………………………..
Nee? Reden? …………………………………………………………………………………………………..

Wil je via e-mail op de hoogte blijven van toekomstige Repair Cafés?

Wil je via e-mail op de hoogte blijven van toekomstige Repair Cafés?

Ja, op dit e-mailadres: ……………………………………………………………………………………..

Ja, op dit e-mailadres: ……………………………………………………………………………………..

www.repaircafe.org
www.bewustverbruiken.be

www.repaircafe.org
www.bewustverbruiken.be

Huisregels

Huisregels



Om lange wachtrijen te vermijden, bekijken we bij drukte maximaal één
voorwerp per persoon. Wil je nog een tweede voorwerp laten bekijken?
Wacht dan totdat je eerste voorwerp bekeken is, en ga daarna een nieuw
wachtnummer halen.



Om lange wachtrijen te vermijden, bekijken we bij drukte maximaal één
voorwerp per persoon. Wil je nog een tweede voorwerp laten bekijken?
Wacht dan totdat je eerste voorwerp bekeken is, en ga daarna een nieuw
wachtnummer halen.



In een Repair Café is het de bedoeling dat je zelf ook leert repareren. Laat
je voorwerp dus niet alleen achter bij de reparateur. Kijk mee en leer hoe
je het een volgende keer zelf kunt herstellen.



In een Repair Café is het de bedoeling dat je zelf ook leert repareren. Laat
je voorwerp dus niet alleen achter bij de reparateur. Kijk mee en leer hoe
je het een volgende keer zelf kunt herstellen.



Als de reparateurs nieuwe materialen gebruiken, zoals snoeren, stekkers,
zekeringen, knielappen, remblokjes …. dan kunnen ze je daar een
vergoeding voor vragen.



Als de reparateurs nieuwe materialen gebruiken, zoals snoeren, stekkers,
zekeringen, knielappen, remblokjes …. dan kunnen ze je daar een
vergoeding voor vragen.



De organisatoren en de reparateurs van het Repair Café zijn niet
aansprakelijk voor schade aan de aangeboden voorwerpen, voor
gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van
het Repair Café.



De organisatoren en de reparateurs van het Repair Café zijn niet
aansprakelijk voor schade aan de aangeboden voorwerpen, voor
gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van
het Repair Café.



De reparateurs geven geen garantie op de uitgevoerde reparaties.



De reparateurs geven geen garantie op de uitgevoerde reparaties.



Kon je voorwerp niet gerepareerd worden? Neem je voorwerp zelf terug
mee naar huis. Je mag het niet op het Repair Café achterlaten.



Kon je voorwerp niet gerepareerd worden? Neem je voorwerp zelf terug
mee naar huis. Je mag het niet op het Repair Café achterlaten.



De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet
gerepareerd kunnen worden, opnieuw in elkaar te zetten.



De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet
gerepareerd kunnen worden, opnieuw in elkaar te zetten.

Datum:
Handtekening:

Naam:

Datum:
Handtekening:

Naam:

