Verhuurvoorwaarden Elektrische Borstkolf Avent

7. Verbod onderverhuur
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, danwel anderszins in gebruik
te geven, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.
8. Vervoer
Vervoer van de gehuurde apparatuur is geheel voor risico en rekening van de huurder.
9. Schade
Huurder is aansprakelijk voor de schade, die tijdens de huurovereenkomst aan de apparatuur ontstaat, tenzij deze
schade wordt veroorzaakt door normale slijtage of door gebrek aan de apparatuur zelf.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door storing respectievelijk niet functioneren of
verkeerd gebruik van de gehuurde apparatuur.
10. Storing
Storingen van de apparatuur dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld aan de
verhuurder. Ingeval van storing wordt het betreffende apparaat door de verhuurder bekeken en eventueel ter
reparatie aan de fabrikant aangeboden. Ter overbrugging wordt door de verhuurder een vervangende kolf
geleverd. De kosten van de reparatie komen voor rekening van de huurder, tenzij de storing wordt veroorzaakt
door normale slijtage of door gebrek aan de apparatuur zelf. Wanneer er een vervangende kolf wordt geleverd
loopt de huur gewoon door.
Werkzaamheden aan de apparatuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen, welke
de verhuurder hiervoor heeft aangewezen, met uitzondering van de controle en onderhavige werkzaamheden
volgens de gebruikersinstructies.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, ontstaan door storing respectievelijk niet functioneren van de
gehuurde apparatuur.
11. Verlies of diefstal
Ingeval van verlies, diefstal of schade dient de huurder:
- Verloskundige Praktijk Stiens binnen 1 dag schriftelijk of telefonisch in te lichten
- In geval van verlies of diefstal dient tevens aangifte gedaan te worden bij de politie
12. Beëindigen huurovereenkomst
Huurder is verplicht de apparatuur na beëindiging van de huurtermijn in onbeschadigde en gereinigde staat terug
te brengen. Bij teruggave van het apparaat aan de verhuurder wordt het apparaat grondig bekeken, desgewenst in
aanwezigheid van de huurder.
Wanneer er mankementen worden geconstateerd wordt een overzicht van de eventuele mankementen zo spoedig
mogelijk aan de huurder overlegt. De kosten van reparatie zijn voor rekening van de huurder, tenzij de
mankementen zijn veroorzaakt door normale slijtage en een gebrek aan het apparaat zelf.
Wanneer de kolf niet is gereinigd, wanneer er zichtbaar melkresten op de kolf aanwezig zijn, wordt de gehele
borg ingehouden.
Door het in ontvangst nemen van de borstkolf verbindt de huurder zich overeenkomstig deze voorwaarden te
handelen en aanvaardt hij de voor hem uit deze condities voortvloeiende aansprakelijkheden.
Verhuurder is gerechtigd om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst, indien de huurder een van de verplichtingen van deze overeenkomst niet of niet
behoorlijk nakomt. Alle eventuele te maken incassokosten zijn voor rekening van de huurder.

