Verhuurvoorwaarden Ardo Carum borstkolf –
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar
1. Definities
Moeder en Baby: de webwinkel gespecialiseerd in borstvoeding gerelateerde artikelen.
Huurder: Een ieder met wie Moeder en Baby een huurovereenkomst sluit.
Borstkolf: Ardo Carum professionele borstkolf.

2. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst tussen Moeder en Baby en een
huurder waarop Moeder en Baby deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Ardo Carum kolf wordt
online besteld en kan vervolgens worden opgehaald in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Door
producten te bestellen via de webshop, verklaart men zich akkoord met alle bepalingen in deze
leveringsvoorwaarden.

3. Eigendom
Moeder en Baby geeft de geleverde Ardo Carum professionele borstkolf in bruikleen aan de huurder.
Deze Ardo Carum borstkolf blijft ten allen tijde eigendom van Ardo Medical BV.

4. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:
• Voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzing te lezen, zodat de borstkolf op de correcte
manier wordt onderhouden en gebruikt.
• Zorgvuldig met de borstkolf om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken waarvoor deze bedoeld
is.
• De borstkolf te gebruiken in combinatie met een originele kolfset van het betreffende merk.
Indien een andere kolfset is gebruikt en dientengevolge schade en/of vervuiling van de kolf is
ontstaan, wordt de volledige aanschafprijs (volgens prijsindicatie fabrikant) in rekening
gebracht.
• Moeder en Baby te informeren over relevante wijzigingen in zijn omstandigheden, bijv.
adreswijziging tijdens de huurperiode, die invloed hebben op de bruikleenovereenkomst.

5. Restricties huurder
Het is de huurder niet toegestaan:
• Zelf vervangingen of reparaties aan de borstkolf uit te (laten) voeren.
• De borstkolf (al dan niet tegen vergoeding) aan derden af te staan.

6. Huurprijs en -periode
Met het instemmen van de huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van de huurder uit:
• de huurprijs van de Ardo Carum borstkolf
• de aanschafprijs van de kolfset
• de borgstelling
De huurprijs gaat in op de dag van uitgifte en eindigt op de dag van terugbezorging.
De hoogte van de borgstelling bedraagt €100,-.
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van minimaal 14 dagen. Deze wordt vooraf
vastgesteld. De huurovereenkomst kan worden verlengd in overleg met Moeder en Baby. Hieraan zijn
kosten verbonden.

7. Schade
Schade moet altijd worden gemeld binnen 24 uur aan Moeder en Baby. Als aan de borstkolf schade
ontstaat door een oorzaak die aan de huurder is toe te rekenen, zijn de kosten voor reparatie of
vervanging voor rekening van de huurder (volgens prijsindicatie fabrikant). Indien schade ontstaat als
gevolg van normaal gebruik (bijv. slijtage), neemt Moeder en Baby de reparatie- en/of
onderhoudskosten voor haar rekening.
Bij schade ontstaan door brand, verlies of diefstal moet tevens aangifte worden gedaan bij de politie.
Een kopie van deze aangifte dient te worden ingeleverd bij Moeder en Baby.

8. Retourneren
De borstkolf dient onbeschadigd, schoongemaakt en in de originele verpakking te worden ingeleverd bij
de balie van afdeling Verloskunde (370) in het Noordwest Ziekenhuis locatie Alkmaar. Bij het inleveren
neem je het ingevulde retourformulier mee. Dit formulier wordt afgetekend door de secretaresse.
Indien nodig kunnen schoonmaakkosten (€10,-) en/of reparatiekosten (volgens prijsindicatie fabrikant)
in rekening worden gebracht.
Nadat Moeder en Baby de borstkolf in goede staat en schoongemaakt retour heeft ontvangen, wordt de
borg binnen 7 dagen teruggestort aan de huurder.

9. Aansprakelijkheid
Moeder en Baby is niet aansprakelijk voor schade die de huurder of anderen ondervinden van het in
bezit zijn of het gebruik van de borstkolf.
Vervoer van de borstkolf is geheel voor risico en rekening van de huurder.

10. Opzeggen overeenkomst
Moeder en Baby is gerechtigd om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, indien de huurder handelt in strijd met de verplichtingen
en bepalingen van deze huurovereenkomst.

11. Niet nakomen verplichtingen
Alle incasso- en andere kosten (van rechtsbijstand) met betrekking tot het niet nakomen van de
verplichtingen die in deze overeenkomst zijn opgenomen, komen voor rekening van de huurder.

