
Huurovereenkomst CUB opblaasbare Baarkruk.
CUB staat voor “Comfortable Upright Birth”

Deel 1.
Deze huurovereenkomst is persoonsgebonden en is aangegaan tussen Mothercare4babies, (hierna
afgekort als MC4B) en de huurster (zie ondertekening).
Door op het aanvraagformulier voor de CUB Baarkruk de huurovereenkomst voor akkoord aan te
vinken conformeert de huurster zich met de voorwaarden opgenomen in deze huurovereenkomst.

De CUB Baarkruk is een product, enkel en alleen bedoeld om de baring zo optimaal mogelijk te laten
verlopen en dient daarom ook alleen maar daarvoor gebruikt te worden, zowel bij een thuisbevalling
als tijdens een ziekenhuisbevalling.
De huurster is ten alle tijde verantwoordelijk voor het correcte gebruik tijdens de huurperiode,
echter MC4B blijft eigenaar van de CUB Baarkruk.

De duur van de huurperiode bedraagt minimaal drie, maximaal zes weken.
Deze huurperiode wordt in de factuur opgenomen.
De huurperiode gaat in maximaal vier weken voor de uitgerekende datum.
De startdatum van huurperiode wordt ook vastgelegd op de factuur.

De CUB Baarkruk wordt inclusief Baarkrukhoes, opberghoes, opbergdoos en de gebruikers-
handleiding geleverd. Dit alles dient, na afloop van de huurperiode schoon retour gebracht te
worden / retour gestuurd te worden.

Bij levering van de CUB Baarstoel wordt door beide partijen de CUB Baarkruk + toebehoren
gecontroleerd op eventuele gebreken. Indien tijdens de huurperiode de CUB Baarkruk lek,
beschadigd, ontvreemd of verloren raakt, dient de huurster dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 3 werkdagen te melden aan MC4B. Dit geldt ook voor de toebehoren.
Het is de huurster niet toegestaan beschadigingen te (laten) herstellen. Dit is enkel toegestaan door
de leverancier. De vergoeding van deze herstelkosten worden bij de huurster in rekening gebracht en
dien ten alle tijde te worden voldaan. Indien de CUB Baarkruk niet herstelbaar is of bij ontvreemding
wordt de kosten van de CUB Baarkruk bij de huurster in rekening gebracht.
Deze kosten zijn de nieuwwaarde van de CUB Baarkruk en bedragen € 179,99.

De huurperiode bedraagt minimaal 3 weken; de huurprijs is dan € 30,- incl. BTW. Is de verhuurster
binnen deze drie weken nog niet bevallen kan zij de huur met max. drie volle weken verlengen. De
huurster dient hiervoor MC4B op de hoogte te brengen. De huurprijs wordt dan met € 10,- per week
verhoogd (max. huurprijs is € 60,-); deze extra kosten worden in mindering gebracht op de borgsom.
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De totale kosten (huurprijs + borg) per huurperiode zijn € 179,99 incl. BTW. De hoogte van de borg (=
restitutiebedrag) wordt bepaald door de duur van de huurperiode. De borg wordt terugbetaald
nadat de CUB Baarkruk + toebehoren in goede staat retour gebracht zijn. De huurperiode wordt altijd
over volle weken gerekend.

De totale huursom (huurprijs + borg) dient vooraf aan de levering van de CUB Baarkruk per internet
bankieren, via een TIKKIE of door middel van contante betaling te zijn voldaan. U ontvangt hiervoor
een rekening. De borg wordt terugbetaald nadat de CUB Baarkruk + toebehoren in goede staat en
binnen de afgesproken huurperiode wordt teruggebracht.
Indien de huurster de termijn van zes weken huur overschrijdt, wordt een boete in rekening
gebracht; deze bedraagt € 20,- per week.

De CUB Baarkruk kan opgehaald worden bij MC4B te HUISSEN of per DHL.nl verzonden worden.
Verzendkosten worden in rekening gebracht bij de huurster en bedragen € 5,75

Bij het bestellen van de CUB gaat de huurster akkoord met de voorwaarden van deze
huurovereenkomst.

MC4B wenst u een voorspoedige en veilig bevalling met heel veel steun van de CUB Baarkruk.

Mothercare4babies
Dianne Sissing-van der Meer
P/a HetBabyGoed
Veilingweg 7
6851 EG HUISSEN
Tel: 06 288 20 371
E-mail: diannesissing@hetnet.nl
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