Algemene voorwaarden kolfverhuur
KRAAMZUS BV, gevestigd aan de Celsiusweg 2 te 8503 AC Joure, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01110183,
hierbij bevoegd vertegenwoordigd door mevrouw Z. Berger, hierna te noemen ‘KraamZus’.

Artikel 1: Huurobject
1.1 KraamZus verklaart te hebben verhuurd aan huurder, die verklaart
te hebben gehuurd van KraamZus, de volgende roerende
zaak: elektrische borstkolf ARDO CARUM inclusief een
flessenhouder voor twee flessen, een fotokaart, beschrijving
en een opzetplaatje, hierna te noemen: ‘het gehuurde’.
1.2 Huurder is verplicht het gehuurde behoorlijk en alleen zelf te
gebruiken en uitsluitend als elektrische borstkolf. Het gehuurde
dient in goede staat te worden geretourneerd.

6.2

Artikel 2: Huurtijd en beëindiging
2.1 Deze algemene voorwaarden voor kolfverhuur starten op de
geboortedag van de baby waarvoor KraamZus de kraamzorg heeft
verzorgd. De verhuur is de eerste acht dagen (indien voorradig
en gerekend vanaf de geboortedatum van je kindje) gratis te
gebruiken. Daarna is de Ardo Carum tot en met de 14e dag na de
geboorte te huur voor € 15,-.
2.2 Bij verstrijken van de in artikel 2.1 bedoelde tijd, eindigen de
algemene voorwaarden kolfverhuur, zonder dat daartoe enige
opzegging door KraamZus of huurder is vereist.

6.3

6.4

6.5

Artikel 3: Huurprijs
3.1 De huurprijs bedraagt voor de totale huurperiode € 15,inclusief BTW.
3.2 Betaling van het in artikel 3.1 genoemde bedrag vindt achteraf
(na het verstrijken van de huurperiode) door facturatie plaats.
Huurder ontvangt een factuur met daarop de huurprijs en de
wijze van betaling. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien
dagen na dagtekening van de factuur.

Artikel 4: Gebruiksvoorschriften
4.1 Het is aan huurder, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van KraamZus, verboden het gehuurde aan enige
derde onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik
of medegebruik te geven of het gehuurde ter onderverhuring aan
te bieden.
4.2 Huurder zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de
instructies van KraamZus.

Artikel 5: Staat van aanvaarding
5.1 Huurder verklaart het gehuurde te aanvaarden in goede staat van
onderhoud en zonder waarneembare gebreken.
5.2 Huurder verbindt zich om het gehuurde in goede staat van
onderhoud te zullen houden en bij het einde van huurperiode
weer in deugdelijke staat aan KraamZus ter beschikking te zullen
stellen.
5.3 Het ter beschikking stellen van het gehuurde dient te
geschieden doormiddel van het inleveren van het gehuurde bij
het dichtstbijzijnde uitleenpunt van KraamZus. Huurder dient
voor het achterhalen van het dichtstbijzijnde uitleenpunt van
KraamZus telefonisch contact op te nemen met KraamZus.
5.4 Als het gehuurde niet op tijd wordt geretourneerd, brengt
KraamZus de aanschafkosten voor een nieuwe elektrische
borstkolf ARDO CARUM in rekening bij de huurder.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 KraamZus is niet aansprakelijk voor:
a. de gevolgen van gebreken aan het gehuurde die zijn ontstaan
na de kolfverhuur;
b. de gevolgen van gebreken die KraamZus bij het aangaan van
deze kolfverhuur niet kende of had behoren te kennen;
c. de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen
sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van
KraamZus zelf;

d. de schade die ontstaat aan persoon of goed van huurder of van
derden die het gehuurde onder zich heeft of hebben, dan wel bij
het gehuurde aanwezig zijn, tenzij het gaat om schade als gevolg
van eigen opzet of eigen grove schuld van KraamZus zelf;
e. de schade als gevolg van enig gebrek van het gehuurde, tenzij
het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove
schuld van KraamZus zelf.
Huurder heeft geen recht op vermindering van de huurprijs of op
opschorting of verrekening van een verplichting, indien sprake is
van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of
meer gebreken met betrekking tot het gehuurde, tenzij het gaat
om gebreken als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld
van KraamZus zelf.
Huurder is jegens KraamZus aansprakelijk voor alle schade aan
het gehuurde, tenzij huurder bewijst dat aan hem met betrekking
tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
Gedurende de periode dat het gehuurde in bezit is van huurder
komt alle risico van het gehuurde, waaronder het risico van
diefstal, verduistering of verlies, voor rekening van huurder, ook
indien te dier zake geen sprake is van schuld van huurder.
In het in artikel 6.3 en 6.4 bedoelde geval komen de kosten
van herstel en vernieuwing c.q. vervanging steeds geheel voor
rekening van huurder, tenzij de in 6.3 bedoelde uitzondering zich
voordoet.

Artikel 7: Betaling en in gebreke zijn
7.1 Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien de klant in
gebreke blijft enig verschuldigd bedrag binnen de aan gegeven
termijn te voldoen.
7.2 Bij niet of niet-tijdige betaling na de vervaldatum zal een
herinnering verzonden worden waarin een nieuwe vervaldatum
wordt gegeven. Mocht er na afloop van deze vervaldatum
wederom geen betaling plaatsvinden zal er een eerste
en mogelijk tweede aanmaning verzonden worden. De
incassokosten bedragen € 40,- plus wettelijke rente.
7.3 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband
houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn
voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden
daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met
een minimum van € 25,-.

Artikel 8: Privacy en geheimhouding
8.1 Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform
de wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en
het privacyreglement van de zorgaanbieder. Dit reglement kan te
allen tijde opgevraagd worden door de klant.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Met betrekking tot geschillen en procedures tussen
KraamZus en huurder in verband met of naar aanleiding van
deze voorwaarden of daarmee samenhangende, dan wel
daaruit voorvloeiende (nadere) overeenkomsten, heeft alleen
de Nederlandse rechter rechtsmacht en is alleen de rechtbank
Noord-Nederland bevoegd, behoudens voor zover anders
mocht voortvloeien uit artikel 108 lid 2 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Aldus vastgesteld door de bevoegde directie van de
zorgaanbieder op: 25 mei 2018
Zus Berger en Mark Brouwer

