HUURVOORWAARDEN
MEDELA SYMFONY KOLF
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Huurder is verplicht zich te legitimeren aan De Borstvoedingspraktijk als daarom gevraagd wordt.
Zonder deugdelijke legitimatie worden geen artikelen verhuurd.
De huurprijs gaat in op de dag van verstrekking en eindigt op de dag van terugbezorging.
Er wordt een borg van €50,00 betaald dit kan zowel contant als per pin, deze wordt bij terugbrengen
van de kolf verrekend met het bedrag dat je kwijt bent aan het huren van de kolf.
De kosten van de huur zijn €2,50 per dag.
Bij de kolf dien je een dubbele afkolfset voor de Medela Sympony kolf te gebruiken. Deze kan ook bij
De Borstvoedingspraktijk worden aangeschaft voor €37,50.
De kolfsets die je aanschaft bij de huur van de kolf, kunnen langere tijd gebruikt worden.
Heb je een kolfset van het ziekenhuis? Dan is deze set helaas niet geschikt voor het gebruik van
deze huurkolf. De kolfset die je hebt meegekregen uit het ziekenhuis zijn namelijk van disposable
materiaal en niet geschikt voor langdurig gebruik. Deze sets mogen 24 uur gebruikt worden en
bevatten niet de membraankappen die voor deze huurkolf nodig zijn.
Na afloop van de huur ontvangt de cliënt een factuur per mail.
Het gehuurde artikel blijft te allen tijde eigendom van De Borstvoedingspraktijk.
Voor gebruik dient de gebruiksaanwijzing te worden gelezen, zodat huurder weet hoe het artikel te
gebruiken.
De Borstvoedingspraktijk is niet aansprakelijk bij onjuist gebruikt van het artikel.
Als het artikel beschadigd raakt door een oorzaak die aan huurder is toe te rekenen (niet als gevolg
van slijtage door normaal gebruik) of schade ontstaat als gevolg van brand, verlies of diefstal, zijn de
kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van huurder. Tenzij door middel van aantekening
daarvan door De Borstvoedingspraktijk op het verhuurformulier anders blijkt, heeft huurder het
product in onbeschadigde en deugdelijke staat ontvangen.
Bij het niet terug brengen van het artikel wordt bij de borstkolf € 1000,- in rekening gebracht.
Indien huurder tijdens de huurperiode verhuist, is deze verplicht het nieuwe adres door te geven.
De kolf dient schoon, compleet en in de originele verpakking terug gebracht te worden.
De kolf wordt meegegeven in een kolfkoffer met schouderband. In de koffer zit de Medela Symfonie
kolf inclusief flessenhouder en elektra snoer. (Deze Medela kolf kan ook op accu)
Alleen na contact via telefoon, mail en op afspraak met De Borstvoedingspraktijk kan het artikel retour
worden gebracht.

INFO@DEBORSTVOEDINGSPRAKTIJK.NL

06-13512332

