Huur/ Bruikleen overeenkomst Libento James
U heeft de Libento James in huur ontvangen per datum

Kolf Nummer
Hierbij heeft u ook een duo afkolfset in gebruik genomen.
De kosten van het afkolfsetje (2) zijn per 2 stuks € 30,00 incl. BTW ( eenmalig )
Het huurtarief van de kolf bedraagt € 1,50 per dag.
Gelijk met de verhuur wordt een borgsom in rekening gebracht van € 50,00
De kolf wordt voor minimaal 1 week gehuurd. Wordt de huurkolf binnen 1 maand geretourneerd dan
zijn de transportkosten voor rekening van de huurder.
Het product is en blijft eigendom van Kik Medic. U heeft het product volledig en in onbeschadigde en
deugdelijke staat ontvangen. Bij ontvangst van het product tekent u de ontvangstverklaring en stuurt
u deze retour naar Kik Medic, Midachten 37, 8162 CK Epe.
U bent zuinig op ons product en vergoedt de reparatie bij beschadiging of vervanging als reparatie
niet meer mogelijk is.
U zorgt dat het product aan het einde van de huurperioden schoongemaakt weer retour komt bij
Kik Medic, Midachten 37, 8162 CK Epe tel.: 0578 843550
Het product is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. U mag het product niet aan
anderen/derden in gebruik geven en niet door anderen laten gebruiken.
De huurprijs wordt achteraf per maand of per periode in rekening gebracht.
Als u besluit deze Libento James binnen een maand te kopen worden de huurkosten en de borg som
achteraf verrekend
Totaal kosten van deze kolf is € 185,00 incl. btw en incl. setjes bij deze huurconstructie.
Wordt de kolf niet retour ontvangen dan zijn we helaas genoodzaakt de gehele kosten in rekening te
brengen
Kraamcentrum-verloskundige centrum / kraamverzorgster
Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te gaan met de huurvoorwaarden.
In te vullen door kraamgezin:
Naam kraamgezin ………………………………………………..

datum……………………………………………..

Adres……………………………………………………………………..

Handtekening

Postcode en woonplaats………………………………………..

………………………………………………………

Emailadres:……………………………………………………………..

tel.; …………………………………………………

