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De telescoop-opstelling bevat de volgende onderdelen:
•

Opberg/transportkoffer voor de kijker en montering met de volgende inhoud:
o Telescoop (Celestron Nexstar 5SE met wigvormige slede, visual back en afsluitdop)
Type: Schmidt-Cassegrain, f = 1250mm, F/10, D = 5” = 127 mm serienr.: S11983
o GOTO-montering Celestron Nexstar, met uitneembare handunit
o Stelwaterpasje voor stellen statief
o Oculair 1 ¼ inch 25 mm (Celestron E-lux Plösl, met twee afsluitkapjes)
o Oculair 1 ¼ inch 32 mm (Meade super Plösl)
o Oculair 1 ¼ inch 16 mm (Meade series 3000 Plössl)
o Oculair 1 ¼ inch 9 mm (Meade MA)
o Star diagonal 1 ¼ inch (Zenit prisma #94 115-A, met twee afsluitkapjes)

•

Opbergtas met de volgende inhoud:
o Ringmap met inhoud:
 Manual (Engels)
 Verkort manual (Engels)
 Gelamineerde menukaart (A4)
 Waarneemhulp “Zoekplaatjes”
 Waarneemcursus met diverse interessante objecten
o Steeksleuteltje voor statiefmoeren
o Zoeker incl. batterij (LED type met halfdoorlatende spiegel, geen vergroting)
o Pentaflex 12 V DC rechargeable mobile powerstation met dubbele verlichting en
o
o
o

diverse aansluitingen
Rode lampdop
Laad‐adaptor 230 V voor Pentaflex: H‐Tronic AL600Plus
Kabel met “auto sigaretten aansluiting” t.b.v. telescoopvoeding met passende plug

•

Tas voor statief met:
o Statief: stalen driepoot met ingebouwde wig voor EQ opstelling
o Afstandhouder voor het statief met accessoiresblad, veer, sluitring en schroefknop

•

Extra meegeleverde accessoires:
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Uitgeleend aan: (naam)..........................................................................................................
Adres: (straat, postcode, woonplaats):...................................................................................
Startdatum van uitleen:...........................................................................................................
Afgesproken retourdatum en tijdstip.......................................................................................
Adres voor retourbezorging:....................................................................................................
Huursom afgedragen:.............................................................................................................
Borg afgedragen:.....................................................................................................................
Bovengenoemde geeft door ondertekening aan de bovengenoemde apparatuur in goede staat te hebben
ontvangen. De apparatuur is verzekerd tegen diefstal, brand e.d. MAAR NIET tegen schade door lener
veroorzaakt tijdens gebruik (bijvoorbeeld schade door iets te laten vallen). Dergelijke schade komt voor
rekening van gebruiker. Defecten welke ontstaan door spontaan falen van de apparatuur zelf vallen
natuurlijk niet hieronder.
Wees dus erg voorzichtig met de apparatuur, neem de tijd voor het opstellen, plaats gevoelige
onderdelen op een stevig tafeltje nabij de telescoop en forceer niets.
Schoonmaken optiek: nooit zelf doen! Niet poetsen, niet wrijven. Stof alleen wegblazen van de
correctorplaat met schone perslucht. (verkrijgbaar in spuitbus).
Ook condens dus niet met een doek verwijderen. Verwarm daartoe de correctorplaat zo weinig
mogelijk met de warme lucht van een haardroger. Houdt daarbij de afstand voldoende groot.

De lener (handtekening)

De beheerder:

....................................................

Naam:...................................
Handtekening:

Formulier in tweevoud te ondertekenen:
(exemplaar beheerder en exemplaar lener)
.............................................

Retourbezorging:
De lener heeft op (datum):............................ de geleende apparatuur terugbezorgd.
Alle onderdelen retour? (J/N)............................................................................................................
Welke onderdelen ontbreken?..........................................................................................................

Is er schade? Zo ja, aan welke onderdelen:.....................................................................................

Bij schade of vermissing wordt de borgsom niet terugbetaald. Na vaststelling van het schadebedrag
krijgt de lener een rekening of terugbetaling waarin de borgsom verrekend is.

Ondertekening bij terugbezorging:

De lener:..............................................(handtekening)

De beheerder: naam:.............................

Handtekening:...........................................................

Metius Leenkijker Celestron Telescoop NexStar 5SE rev20110620 pag3/4

Stichting Metius Sterrenwacht
Uitleenovereenkomst voor de Celestron Nexstar 5SE uitleenkijker
De algemene uitleenvoorwaarden uit het Huishoudelijk reglement van de Stichting zijn van kracht.
Deze zijn op dit formulier vermeld.
De specifieke invulling voor de Celestron Nexstar 5SE uitleenkijker volgt hieronder. Daarbij zijn
aanpassingen gemaakt in de geldbedragen en uitleenperioden.
Uitleenperiode: deze bedraagt ca. 30 dagen. De exacte begin en einddatum wordt door de
beheerder vastgesteld in overleg met de lener.
Huurbedrag: voor 2009 vastgesteld op Euro 10,Borgbedrag: voor 2009 vastgesteld op Euro 50,Deze bedragen worden door beheerder geïnd, het huurbedrag wordt door beheerder naar de
penningmeester overgemaakt.

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE STICHTING METIUS STERRENWACHT
KIJKERFONDS EN UITLEENAPPARATUUR
Art.11.
1.
Het kijkerfonds is ingesteld voor de instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van
uitleenmogelijkheden van sterrenkundige apparatuur, in het bijzonder telescopen, aan de leden
van de AWSV “Metius”;
2.
het bestuur benoemt in overleg met betrokkene een beheerder voor deze apparatuur;
3.
de penningmeester beheert in overleg met de beheerder van de uitleenapparatuur de in het
kijkerfonds aanwezige gelden;
4.
inkomsten van het kijkerfonds kunnen zijn:
a.
b.
c.
d.
e.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

door het bestuur toe te wijzen bedragen;
uitleenvergoedingen;
verkoop met toestemming van het bestuur van uitleenmateriaal;
schenkingen;
andere inkomsten;

de beheerder ziet er op toe dat de leners een uitleencontract en een inventarislijst van alle
geleende materialen ontvangen en dat het uitleencontact door de nieuwe lener wordt
ondertekend. De beheerder bewaart de originelen van de uitleencontacten;
de beheerder bepaalt op welke plaats de uit te lenen apparatuur opgeslagen wordt in de
perioden dat de apparatuur niet is uitgeleend, waarbij de apparatuur geen schade mag oplopen
door o.a. slechte klimatologische omstandigheden;
de beheerder controleert een maal per jaar de apparatuur en draagt zorg voor het eventuele
onderhoud en vervanging van onderdelen;
de beheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing, diefstal, of beschadiging
van onder zijn beheer vallende apparatuur, tenzij sprake is van grove nalatigheid;
problemen rond het uitlenen en onderhoud meldt de beheerder bij het bestuur , maar tracht hij
zo veel mogelijk zelfstandig op te lossen;
modellen van uitleencontracten en inventarislijsten van uit te lenen apparatuur zijn opgenomen
in een bijlage.
Uitleenvoorwaarden.
LET OP: voor de Nexstar leenkijker gelden de aangepaste, eerder genoemde voorwaarden t.a.v. de
uitleenperiode, en de huur- en borgbedragen.

Art.12.
1.
het uitlenen van apparatuur is alleen mogelijk aan leden van de AWSV "Metius";
2.
door ondertekening van het uitleencontact bevestigt de lener dat hij het geleende materiaal
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3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

compleet en in goede staat heeft ontvangen;
de uitgeleende apparatuur is bestemd voor gebruik door de lener in kleine kring waarbij hijzelf
toezicht houdt. De lener mag de apparatuur niet opnieuw uitlenen aan anderen of gebruiken ten
behoeve van andere instellingen dan de AWSV “Metius” of de Stichting Metius Sterrenwacht,
tenzij hiervoor door het bestuur toestemming is verleend;
gezien de vaak ongunstige weersomstandigheden zijn tot nader order de volgende
uitleentermijnen vastgesteld:
•
periode 1 = 1 januari
t/m 31 maart;
•
periode 2 = 1 april
t/m 30 september;
•
periode 3 = 1 oktober
t/m 31 december;
de vergoeding voor het lenen van de kijker kan jaarlijks door het bestuur worden aangepast (in
1996 bedraagt deze vergoeding ƒ15,- per periode);
naast de uitleenvergoeding betaalt de lener een borgsom, waarvan de hoogte jaarlijks door het
bestuur kan worden aangepast (in 1996 bedraagt deze borgsom ƒ50,-);
beide bedragen worden aan de beheerder voldaan vóór aanvang van de uitleenperiode;
na afloop van deze periode wordt de borgsom terugbetaald, mits alle geleende materialen in
goede staat worden overgedragen;
de Stichting "Metius" is gerechtigd uitleenapparatuur enkele dagen voor presentatiedoeleinden
(of andere doeleinden in het belang van de Stichting) in te zetten, ook indien de apparatuur
reeds is uitgeleend. Hierbij zal getracht worden het ongerief voor de lener zo veel mogelijk te
beperken;
de lener moet zelf bij de beheerder (bij voorkeur telefonisch) een uitleenperiode reserveren;
de lener draagt zelf zorg voor het ophalen en terugbrengen van de apparatuur, waarbij hij de
aanwijzingen van de beheerder dient op te volgen. De beheerder kan de lener verzoeken de
overdracht van de apparatuur naar de volgende lener in samenspraak te regelen. De beheerder
ontvangt dan het ondertekende uitleencontract over de post;
indien nalatigheid van de lener tot vermissing van of tot schade aan de apparatuur leidt kan hij
hiervoor door het bestuur aansprakelijk gesteld worden;
bij het niet nakomen van gemaakte afspraken door de lener (o.a. overschrijding van de
uitleentermijn) wordt de borgsom niet terugbetaald. De kosten die daarna gemaakt moeten
worden voor het terugvorderen van de kijker worden aan de lener doorberekend;
elke schade die de apparatuur tijdens de uitleenperiode oploopt is voor rekening van de lener.
Indien de borgsom niet toereikend is, wordt het meerdere in rekening gebracht.

