Algemene verhuurvoorwaarden Borstvoeding Midden Nederland
• De Ardo Carum of Medela Symphony en/of de babyweegschaal blijft ten alle tijden eigendom van
Borstvoeding Midden Nederland.
• Ophalen en retourneren van de borstkolf of babyweegschaal is mogelijk na telefonisch contact
over datum en tijd van ophalen of retourneren, dit kan alleen op afspraak.
• Bij ophalen van de borstkolf moet een geldig legitimatiebewijs getoond worden.
• Voor het gebruik van de borstkolf is een persoonlijk afkolfset nodig, deze kan je direct
aanschaffen bij de verhuur van de borstkolf. Zonder dit afkolfset is de kolf niet bruikbaar.
• De huurprijs van de borstkolf voor de eerste week, inclusief €2,50 administratiekosten, de
aanschaf van het persoonlijk afkolfset, de huurprijs van de babyweegschaal voor de eerste week
en de eventuele bezorgkosten worden direct online betaald bij reservering. Hiervan ontvang je
direct een factuur.
• Voor de overige dagen wordt de huurprijs achteraf berekend. De kosten zijn na de eerste week
€2,50 per dag voor de borstkolf en €1,25 per dag voor de babyweegschaal, hiervan ontvangt je
na inleveren van de borstkolf en/of babyweegschaal een factuur. Deze dient betaald te worden
binnen 14 dagen.
• De huur gaat in op de dag van ophalen en eindigt op de dag van terugbrengen van de borstkolf
of babyweegschaal.
• Bij ophalen volgt een korte instructie en ontvangt u een handleiding voor het juiste gebruik van
de borstkolf en/of babyweegschaal. Borstvoeding Midden Nederland is niet aansprakelijk voor
onjuist gebruikt van de borstkolf en/of babyweegschaal.
• De borstkolf en/of babyweegschaal dienen weer schoon, compleet en werkend ingeleverd te
worden. Indien deze niet schoon is wordt er €10 schoonmaak kosten in rekening gebracht.
• Indien je tussentijds verhuisd moet dit worden doorgegeven aan Borstvoeding Midden
Nederland.
• Bij het niet terug brengen, verlies, diefstal of schade aan de kolf door verkeerd gebruik worden
de kosten verhaald op de huurder. Hiervoor wordt voor de Ardo Carum of Medela Symphony
borstkolf €1000,- inclusief BTW en voor de babyweegschaal €100 inclusief BTW in rekening
gebracht.
• Eventuele incasso- en andere kosten met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen
van de huur komen voor rekening van de huurder.

Bereikbaarheid
Borstvoeding Midden Nederland
Christa Beumer, lactatiekundige IBCLC
Telefoonnummer: 06-38943018
Bij mij is het mogelijk om 7 dagen per week een kolf en/ of babyweegschaal te huren
Het afhaaladres is Koningin Wilhelminastraat 24 in Woudenberg

