Verhuur voorwaarden My weigh babyweegschaal
1) Huurder is verplicht zich te legitimeren indien verhuurder dit verzoekt. Zonder deugdelijke
legitimatie worden geen artikelen verhuurd.
2) Het gehuurde artikel blijft ten allen tijde eigendom van verhuurder.
3) voor gebruik dient de gebruiksaanwijzing te worden gelezen, zodat huurder weet hoe het artikel
te gebruiken.
4) Huurder is verplicht zorgvuldig met de artikelen om te gaan en ze slechts in overeenstemming
met het doel te gebruiken.
5) De huurprijs gaat in op de dag van verstrekking en eindigt op de dag van terugbezorging. Alle
incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot niet nakomen van de
verplichtingen inzake de huur, komen voor rekening van de huurder.
6) De My weigh weegschaal dient onbeschadigd, schoongemaakt en in de originele verpakking
retour gebracht te worden. Zonodig kunnen schoonmaakkosten ( € 15,= ) en/of reparatiekosten
in rekening worden gebracht . ( vlgs. prijsindicatie fabrikant ) De schoonmaakkosten dienen
contant te worden afgerekend.
7) Indien huurder tijdens de huurperiode verhuist, is deze verplicht het nieuwe adres op te geven.
8) Als aan het gehuurde artikel schade ontstaat door een oorzaak die aan huurder is toe te rekenen
( niet als gevolg van slijtalge door normaal gebruik) zijn de kosten voor reparatie of vervanging
voor rekening van huurder.
9) Schade ontstaan als gevolg van brand, verlies of diefstal, dienen uiterlijk binnen 24 uur, te
worden gemeld aan verhuurder. Tevens dient aangifte gedaan te worden van verlies of diefstal
bij de politie. Een kopie van deze aangifte dient ingeleverd te worden bij verhuurder. Het is de
huurder niet toegestaan om zelf reparaties aan de in bruikleen gestelde apparatuur uit te voeren.
10) Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die huurder of anderen ondervinden van het in bezit
zijn of gebruik van het gehuurde artikel.
11) Vervoer van de gehuurde apparatuur is geheel voor risico en rekening van de huurder.
12) 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.

