
Huurder 
Naam: 

Adres: 

Tel./mail: 

 

verklaart middels betaling van de borg akkoord te zijn gegaan met onderstaande voorwaarden 

voor de huur van een draagzak of doek bij Ooiebeest. 

 Een huurperiode loopt normaal gesproken per week, dus bijvoorbeeld van maandag 
(ophalen/verzenden) tot de maandag daarop (terugbrengen/aankomst verzending). 

 Voor iedere drager/doek geldt een tarief van €10 voor de eerste week, en daarna 
€7,50 per week. (Dus €17,50 voor twee weken, drie weken €25, vier weken €32,50.) 

 Voor ieder huurproduct staat een borg (afhankelijk van het product/de waarde), deze 
dient vòòr aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.  

 Meerdere draagzakken of –doeken tegelijk huren is altijd een optie. 
 Na de verhuur worden de uiteindelijke huurkosten van de reeds betaalde borg 

afgetrokken. Het resterende bedrag wordt (bij net gebruik en geen materiaalschade) 
zo spoedig mogelijk na de huurperiode teruggestort of -gegeven. Is er wél schade 
opgetreden aan het materiaal (bijvoorbeeld niet te verwijderen vlekken of stank; 
scheuren; schroeiplekken; gaten; losse naden, draden of stiksels; missen van 
materiaal), dan wordt (een deel van) de borg ingehouden. 

 Huurdragers mogen in eerste instantie niet gewassen worden door de huurder. Mocht 
er toch iets vies geworden zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op voor overleg. 

 Niet roken of parfum gebruiken bij (het gebruik van) een huurproduct.  
 Gebruik van het product geschiedt volledig op eigen risico van de huurder. 
 Beslis je binnen één maand na de start van de huurperiode om een nieuw 

draagsysteem bij ons aan te schaffen? Dan verrekenen we de eerste €10 aan 
huurkosten met het aanschafbedrag (niet geldig in combinatie met andere kortingen). 

 Ook verzenden is een optie, dit gebeurd op kosten van de huurder. Huurproducten 
zijn uitgezonderd van gratis verzending. Een vereiste voor de retour is dat dragers 
aangetekend moeten worden teruggestuurd, liefst via PostNL. Gebeurd dit niet en de 
drager raakt kwijt gedurende de verzending, dan draagt de huurder de 
vervangingskosten, niet de pakketdienst. De dag van verzending telt mee als huurdag 
en de drager wordt geacht op de laatste dag van de huurperiode weer bij ons binnen 
te komen. Voor iedere dag meer worden extra kosten gerekend. 

 Verhuur geschiedt alleen aan personen met een thuisadres in Nederland of België. 

 

Verhuurd wordt: … … … … … … … … … … … … … … ... ... ... ... ...  tegen een borg van € … … … ... 

Huurder heeft op d.d. … … … … … ... aan de betalingsvoorwaarden voldaan. 

 

Handtekening Ooiebeest: 

 

 

… … … ... ... ... 



Voor vragen/contact:  

info@ooiebeest.nl  

0611370519  

 

 

Retouradres:  

Ooiebeest 

t.a.v. R.C.S. Scholten  

Wederik 7  

8446AA Heerenveen  

 

 

N.B. Bij het rugdragen met een draagzak (pas als een kind hier qua ontwikkeling aan toe is! 

Neem contact op voor advies in jullie persoonlijke situatie) raden wij aan om het kind met een 

‘secure hipscoot’ naar de rug te brengen. Hierbij plaats je je kindje eerst op de buik in de 

draagzak en controleer je de ondersteuning (zo evenwijdig mogelijk van knie tot knie en in de 

hoogte van billen tot nek/evt. oksels bij oudere kinderen). Hierna pak je de schouderbanden 

met één hand zo dicht mogelijk bij de kin van het kind vast, en draai je met de andere hand 

aan de tailleband de draagzak richting je rug. Eenmaal bij de oksel aangekomen steek je de 

dichtsbijzijnde arm door de juiste schouderband; hierna grijp je met die hand terug richting 

schouder en pak je de schouderbanden over zodat je andere hand vrij komt. Draai de 

draagzak (door met je vrije hand de tailleband te verschuiven) tot op het midden van je rug. 

Steek nu de andere arm door de andere schouderband (of bij een halfbuckle: zorg ervoor dat 

nu op iedere schouder de juiste schouderband ligt). Sluit de borstgesp of knoop een 

halfbuckle naar wens af. Span zover aan dat je kindje stevig tegen je aan zit en bij beweging 

niet met de buik van je loskomt.  

Aan deze uitleg kunnen geen rechten worden ontleend. Tip: zoek voor voorbeelden op 

‘secure hipscoot’ op youtube of vraag een ervaren professional in je omgeving. 

 

 

 

Voor algemene tips voor het afstellen van een drager mag je uiteraard altijd contact 

opnemen. 


