Huurovereenkomst birthpool in a box (bevalbad).
Partijen
1.
2.

Verhuurder Elle! Vrouw & Geboortezorg, gevestigd op Middelweg 11, 5253 CE, Nieuwkuijk.
Huurder is de zwangere cliënt van Elle! Vrouw & Geboortezorg. Huurder heeft ingestemd met deze
voorwaarden door deze voorwaarden te ondertekenen.

Algemeen
3.

4.

Het bevalbad is een professioneel bevalbad dat gebruikt wordt tijdens de bevalling. Een warm bad helpt
de moeder ontspannen, verminderd ongemakken en helpt de moeder door de opwaartse druk van het
water gemakkelijk diverse, natuurlijke bevalhoudingen aan te nemen.
Elle! Vrouw & Geboortezorg is en blijft eigenaar van het bevalbad, de tas, de koppelstukken voor de
kraan/slang en de handleiding. Elle! Vrouw & Geboortezorg stelt het bevalbad gedurende de duur van
37 tot 42 weken zwangerschap ter beschikking aan huurder en huurder betaalt aan de verhuurder een
huursom van €70,00.
De prijs is exclusief bevalpakket, welke verplicht is om te kopen bij het gebruik van het birthpool beval
bad. De kosten van het bevallingspakket bedragen €85,00. Het bevallingspakket blijft eigendom van de
huurder en kan na gebruik worden weggegooid of eventueel worden hergebruikt voor eigen gebruik.
Het bevalbad gaat schoon en onbeschadigd retour naar Elle! Vrouw & Geboortezorg.

Duur/annuleren
5.

6.
7.

De duur van de huurperiode bedraagt in principe 5 weken; 3 weken voor de uitgerekende datum tot 2
weken na de uitgerekende datum. De verhuurperiode gaat in op het moment dat het bevalbad en het
bevallingspakket door verhuurder worden uitgeleend. Het bad dient na de geboorte zo snel mogelijk
schoon en onbeschadigd terug gebracht te worden naar de hoofdlocatie van Elle! Vrouw &
Geboortezorg op Middelweg 11 in Nieuwkuijk.
Annuleren kan kosteloos tot de geplande leverdatum.
Indien reeds betaald worden de huurkosten binnen 14 werkdagen teruggestort op de daarvoor
doorgegeven rekening nummer van de huurder.

Toebehoren
8.

Elle! Vrouw & Geboortezorg verhuurt het bevalbad, tas, opblaaspomp, koppelstukken en
gebruikershandleiding (deze gaan retour na bevalling en/of huurperiode. De huurder koopt het
bevallingspakket welke eigendom blijft van de huurder.
Het bad is voor uitlevering compleet gedesindecteerd met 80% alcohol en gecontroleerd op meerdere
punten. Zo ben je altijd verzekerd van een hoog kwalitatief, schoon en hygiënisch bad.
Het bevallingspakket wordt geleverd in een gesloten doos. In dit pakket zitten de volgende materialen:
• Nieuwe hygiënische binnenhoes (wegwerp)
• Nieuwe dompelpomp om het water na gebruik uit het bad te pompen (1500l/h, leegt het bad
ongeveer in 30 minuten)
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•
•
•
•
•
•
•

Nieuw schepnetje
Nieuw vloer beschermkleed – met antislip laag voor de veiligheid
Nieuwe extra antislip-mat klein
Nieuwe thermometer
Nieuwe niet-giftige waterslang van 10 meter
Set gynaecologische handschoenen lang
Handleiding

Staat
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

Elle! Vrouw & Geboortezorg levert het bevalbad en het bevallingspakket zonder gebreken die het
gebruik zou kunnen belemmeren.
Na de levering van het bevalbad wordt huurder geadviseerd het bevalbad te controleren op eventuele
gebreken. Indien huurder gebreken constateert, is huurder verplicht deze te melden bij Elle! Vrouw &
Geboortezorg.
Indien gedurende de huurperiode en nadat het bevalbad en of het bevallingspakket bij huurder in
bruikleen is gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke ontstaan, of indien het bevalbad of
het bevallingspakket ontvreemd of verloren raakt, is huurder verplicht hierover contact op te nemen
met Elle! Vrouw & Geboortezorg.
Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de huurperiode
ontstaan, komen in rekening van de huurder. Het is de huurder pas toegestaan zelf gebreken aan het
bevalbad te herstellen, na overleg met en toestemming van Elle! Vrouw & Geboortezorg.
Indien het bevalbad en het bevallingspakket gedurende de huurovereenkomst, nadat deze door
verhuurder is verhuurd, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, of indien het bevalbad
en.of bevallingspakket ontvreemd of verloren raakt (al dan niet door een strafbaar feit), dan is huurder
gehouden de schade van verhuurder te vergoeden, welke op minimaal €350,00 is bepaald.
Het is niet toegestaan om een warmte element te gebruiken in het bad.
Het bad niet plaatsen bij warmte uitstralende apparaten en.of in de nabijheid van uitstekende/scherpe
voorwerpen.

Huursom/restitutie
16. Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €70 inclusief BTW verschuldigd. De huursom én de
kosten van het bevallingspakket, gezamenlijk €155, dienen bij ophalen van het bevalbad per pin of
contant voldaan te worden.
17. Indien huurder het bevalbad en het bevallingspakket (ongebruikt en ongeopend) voor het einde van de
huurperiode retourneert, vindt geen restitutie van het volledige bedrag maar een gedeelte van €80 van
de huursom plaats.
18. Indien er door medische indicatie geen bevalling kan plaatsvinden in het bad en het bevallingspakket
ongebruikt en ongeopend blijft, dan ontvangt de huurder €80 retour.
19. Indien op het moment van verstrijken van de eerste termijn van 5 weken het bevalbad en toebehoren
niet terug is bij Elle! Vrouw & Geboortezorg, gaat automatisch een nieuwe huurperiode van 1 week,
welke €20 bedraagt. In een dergelijke situatie blijft huurder gehouden ook na afloop van de afgesproken
huurperiode het bevalbad + toebehoren alsnog zo spoedig mogelijk te retourneren.
20. Huurder is verplicht binnen 14 dagen na aanvang van een opvolgende huurperiode de huursom te
voldoen op rekeningnummer : NL51 ABNA 0402630831 Tav Elle! Vrouw & Geboortezorg.
Schade/risico
21. Elle! Vrouw & Geboortezorg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade of medisch letsel
dat voortvloeit uit het gebruik van het product.
22. Elle! Vrouw & Geboortezorg is niet aansprakelijk voor eventuele schade opgelopen door een slechte of
gebrekkige vloerconstructie. Het bad weegt gevuld 660 kg + gewicht van de zwangere (+/- 80 kg) wordt
verdeeld over een oppervlakte van 1,62 m2. Dit is ongeveer 460 kg per m2. Evenredig op een vlakke
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ondergrond verdeeld. Een normale vloerconstructie moet dit gewicht kunnen dragen. Elle! Vrouw &
Geboortezorg kan geen garanties geven voor een specifieke vloer.
Onderverhuur/bruikleen
23. Het is de huurder niet toegestaan het bevalbad aan anderen te verhuren of in bruikleen te geven.
Retourneren
24. Bij het retourneren dient de huurder het bevalbad en toebehoren schoon en zonder schade/gebreken
ingepakt in de tas aan te bieden en terug te brengen naar de hoofdlocatie van Elle! Vrouw &
Geboortezorg. Pakket mag niet verstuurd worden via de post.

Huurder gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden:
Datum:
Plaats:
Handtekening huurder:

Handtekening verhuurder:
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