Onze Werkwijze
1. U ontvangt bij binnenkomst een inschrijfformulier met volgnummer. Het eerste deel van dit
formulier vullen wij samen met u in. Hierna zal dit inschrijfblad op het prikbord worden
gedaan. U kunt plaatsnemen bij de Leestafel indien niet direkt een reparateur voor uw
artikel beschikbaar is.
2. U wordt opgeroepen door één van de reparateurs. We proberen u zo veel mogelijk op
volgorde te helpen, dit hangt af van de beschikbaarheid van de reparateurs.
3. U bespreekt het mankement met de reparateur en u helpt zo mogelijk mee bij de reparatie.
Na afloop van de reparatie vult u samen met de reparateur de rest van het formulier in.
Graag ontvangen wij uw ingevulde formulier terug bij de inschrijftafel.
4. Mocht reparatie niet (meer) mogelijk zijn dan neemt u het voorwerp weer mee naar huis.
5. Tot slot willen we u attenderen op de spaarpot voor uw vrijwillige bijdrage die op de
inschrijftafel staat.

Onze Huisregels


Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp
van de aanwezige reparatiedeskundigen.



Gebruik van gereedschap en materiaal zoals lijm, deuvels, lapjes en tie-wraps is gratis,
evenals het advies van de deskundigen. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.



Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat geheel op eigen risico.



De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet
aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken
te functioneren.



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



De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.



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



De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van
kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.



Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per
persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

