Algemene voorwaarden verhuur
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van de Medela Symphony borstkolf
en de Alecto BC30 digitale babyweegschaal. Hierna te noemen het gehuurde artikel.
San Borstvoedingszorg verhuurt de artikelen inclusief bijbehorende accessoires. De borstkolf wordt
geleverd in een koffer met schouderdraagriem, flessenhouder, beschermkapje met schroef en
programmakaart. De babyweegschaal wordt geleverd in een draagtas.
1. Huurprijs
a) De huurprijs wordt door de verhuurder in rekening gebracht.
o Huurprijs borstkolf: 2,50 per dag incl. btw (minimale huurperiode één week)
o Huurprijs babyweegschaal: €1,00 per dag incl. btw (minimale huurperiode één week)
b) Naast de huurprijs wordt eenmalig €5 administratiekosten incl. btw in rekening gebracht.
c) De huurkosten voor de eerste week inclusief administratiekosten worden door de huurder
direct voldaan bij reservering. De verhuurder verstuurt hiervoor een factuur per e-mail en
een betaalverzoek via WhatsApp.
d) Eventuele overige huurkosten worden na afloop van de huurperiode in rekening gebracht.
De verhuurder verstuurt hiervoor een factuur per e-mail. De betaaltermijn is 14 dagen.
e) De huurder wordt bij eventuele prijswijzigingen schriftelijk op de hoogte gesteld.
2. Huurperiode
a) De minimale huurperiode bedraagt één week.
b) De huurperiode wordt per dag berekend. De huurperiode start op de dag dat het gehuurde
artikel wordt opgehaald en eindigt op de dag van retournering.
c) De huurperiode eindigt op het moment dat San Borstvoedingszorg het gehuurde artikel
schoongemaakt en in goede staat retour heeft ontvangen.
d) San Borstvoedingszorg is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen als de huurder
handelt in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden of naar het oordeel van
San Borstvoedingszorg niet in staat of bereid is het hulpmiddel te gebruiken voor het doel en
functie waartoe dit is ontworpen.
e) Wanneer het gehuurde artikel niet terug worden gebracht, wordt het aankoopbedrag van
het betreffende hulpmiddel in zijn geheel verhaald op de huurder. Eventueel gemaakte
incassokosten zijn tevens voor rekening van de huurder.
3. Levering
a) De huurder dient zelf het gehuurde artikel bij de verhuurder op te halen. Ophalen is alleen
mogelijk op afspraak. Transport van het gehuurde artikel is geheel voor risico en rekening
van de huurder.
b) Huurder is desgevraagd verplicht zich te legitimeren bij het ophalen van het gehuurde artikel.
c) Bij ophalen ontvangt de huurder gebruiksinstructies voor het juiste gebruik van het
betreffende artikel. De huurder dient het artikel volgens de instructies te gebruiken. San
Borstvoedingszorg is niet aansprakelijk voor onjuist gebruikt van het gehuurde artikel.
d) Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde artikel dient de huurder deze zorgvuldig te
controleren. De verhuurder wordt zo snel mogelijk geïnformeerd bij eventuele gebreken.
e) Voor het gebruik van de borstkolf is een persoonlijke afkolfset nodig. De borstkolf mag alleen
gebruikt worden in combinatie met een originele Medela Symphony afkolfset. Zonder deze
afkolfset is de kolf niet bruikbaar. De afkolfset kan bij San Borstvoedingszorg worden
aangeschaft en gelijktijdig met de borstkolf opgehaald worden.
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4. Retournering
a) De huurder dient zelf het gehuurde artikel bij de verhuurder te retourneren. Terugbrengen is
alleen mogelijk op afspraak. Transport van het gehuurde artikel is geheel voor risico en
rekening van de huurder.
b) Het gehuurde artikel dient schoon, compleet en in de originele verpakking geretourneerd te
worden.
c) Bij het inleveren kijken verhuurder en huurder het gehuurde artikel samen na op eventuele
gebreken.
d) Indien de artikelen niet schoon zijn bij retournering, wordt €15,00 schoonmaakkosten in
rekening gebracht.
5. Verplichtingen
De huurder is verplicht om:
a) Het gehuurde artikel zorgvuldig te behandelen en in goede staat te houden.
b) Het gehuurde artikel uitsluitend te gebruiken conform het doel en functie waartoe dit is
ontworpen en de daarbij verstrekte gebruiksinstructies.
c) Het gehuurde artikel schoon en onbeschadigd te retourneren.
d) Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 24 uur, contact op te nemen met San Borstvoedingszorg bij
technische of andere problemen met de kolf.
e) San Borstvoedingszorg te informeren over wijzigingen in zijn omstandigheden, voor zover
relevant voor de verstrekking van het gehuurde artikel. Bijvoorbeeld een verhuizing van de
huurder.
6. Niet toegestaan
Het is de huurder niet toegestaan:
a) Het gehuurde artikel aan derden uit te lenen, te verhuren of anderszins ter beschikking te
stellen.
b) Veranderingen aan te brengen aan het gehuurde artikel.
c) Zelf reparaties of vervangingen uit te (laten) voeren aan het gehuurde artikel.
d) Handelingen te verrichten die schade aan het gehuurde artikel toebrengen.
7. Schade, verlies of diefstal
a) Huurder draagt het volledige risico en verantwoordelijkheid van het gehuurde artikel
gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn.
b) Als het gehuurde artikel beschadigd raakt door een oorzaak die aan de huurder is toe te
rekenen of als schade is ontstaan als gevolg van brand, storm, verlies of diefstal, zijn de
kosten voor reparatie of vervanging geheel voor rekening van de huurder. In een dergelijk
geval dient de huurder San Borstvoedingszorg zo snel mogelijk te informeren.
c) Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder of anderen ondervinden van het in
het bezit zijn of gebruik van het gehuurde artikel.
d) Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade door storing
respectievelijk niet functioneren dan wel verkeerd of ondeugdelijk gebruik van het gehuurde
artikel. Verhuurder draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor schade zowel
lichamelijk, materieel dan wel geestelijk ten gevolge van het gebruik van het gehuurde
artikel.
Door het in ontvangst nemen van het gehuurde artikel verklaart de huurder zich akkoord met deze
huurvoorwaarden. Alle kosten die San Borstvoedingszorg maakt als gevolg van het niet nakomen van
de in deze overeenkomst opgenomen bepalingen kan San Borstvoedingszorg op de huurder
verhalen.
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