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Huurovereenkomst 
 
Haags Borstvoedingscentrum verhuurt per……………………………………………… 
 
1 Een weegschaal merk registratienummer HBC Vita Nova……………………. 
 
1 De batterijen die nodig zijn voor de weegschaal dienen zelf te worden aangeschaft 

Prijs……………………………………………………………………………… 
 
1 Elektrische borstkolf merk en registratienummer HBC Vita Nova         

…………………………………………………………………………………. 
 
1 De kolfset die nodig is om aan te sluiten op de gehuurde borstkolf dient zelf te worden aangeschaft. 

Prijs………………………………………………………………………………. 
 
1 Een draagsysteem merk en registratienummer HBC Vita Nova 

…………………………………………………………………………………. 
 
Gegevens huurder: 
Naam……………………………………………………………………………………… 
Adres…………………………………………………………………………………….. 
Woonplaats gegevens……………………………………………………………………. 
Telefoonnummer…………………………………………………………………………. 
 
 
 
Gegevens Verhuurder 
Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova 
Prins Hendrikstraat 145 
2518 HN Den Haag 
070-3863265 
 
 
 
Datum:………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Handtekening huurder    Handtekening verhuurder 
 
 
 
 
Prijzen van de diverse verhuurobjecten en verhuurvoorwaarden vind u in bijgeleverde bijlage. 
  



Haags Borstvoedings Centrum Vita Nova 
www.haagsborstvoedingscentrumvitanova.nl 

Email: info@vitanovaweb.nl 
Tel.: (070) 386 32 65 

Prins Hendrikstraat 145 2518 HN Den Haag 
 

Huurovereenkomst en verhuurvoorwaarden 
Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova 

 
Deze huurovereenkomst en verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verhuurartikelen in ons assortiment:  
 
kolven    

• Medela 
• Ameda 
• Avent 
• Ardo 

 
Weegschalen 

• Tanita model 1583 
      
Draagsystemen    
 
Voorgevormde dragers 

• Boba carrier 
• Ergobaby carrier 
• Bondolino van Hoppediz 
• Storchewiege carrier 

 
Lange geweven draagdoek: 

• Didymos maat 6  (4,7 m) maat 7 (5,20) 
• Storchwiege 
• Hoppediz 
• Diva Milano 

 
Korte geweven draagdoek 

• Maya (simbolica) 
• Didymos maat 1 en 2 

 
Ringsling 

• Didymos 
• Maya (met losse ringen) 
• Hoppediz 
• Storchewiege 

 
Rekbare draagdoek 

• With a touch of Rose 
• Small Vips 

 
Mey Tai 

• Hop-tay 
• Didytai 
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1) Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur van het 
Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova met huurders gesloten en betreffende in deze AV genoemde apparatuur en 
draagsystemen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
2) Definities 
Verhuurder: Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova 
Huurder: de natuurlijke op rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een kolf, weegschaal dan wel een 
draagsysteem huurt. 
Apparatuur: Alle (elektrische) apparatuur op het gebied van kolven en weegschalen die verhuurder beschikbaar stelt, 
alsmede alle bij voorgenoemde zaken behorende accessoires, bekabeling en verpakkingsmateriaal. 
Draagsystemen: Alle onderdelen die deel uitmaken van om het draagsysteem te kunnen gebruiken. Waaronder een 
gebruiksaanwijzing. 
 
3) Huurperiode 
De huurperiode is afhankelijk van het te huren object. De huurperiode vangt aan op het tijdstip van ondertekening van 
de huurovereenkomst en eindigt op het tijdstip van controle van  het object en teruggave of verrekening van de 
borgsom. 
 
Voor de draagsystemen geld een periode van maximaal 2 weken. Vanaf het moment dat de maximale huurperiode wordt  
overschreven zal er een boete in rekening worden gebracht. Deze boete kan maximaal de prijs van het desbetreffende 
draagsysteem bedragen.  
 
Voor de weegschalen een minimale periode van 1 week. Wanneer de huur termijn van 1 week is beëindigd wordt de 
huurovereenkomst automatisch met steeds een periode van 1 week verlengd. De huurovereenkomst voor de weegschaal 
wordt ten aller tijde na 3 maanden beëindigd. Er kan een nieuwe huurovereenkomst worden afgesloten. 
Wordt de huurperiode met  1 dag overschreven zal een volle week in rekening worden gebracht 
 
Voor de diverse merken kolven is de huurperiode in principe 1 week wordt de kolf eerder terug gebracht zal een 
dagtarief in rekening worden gebracht. Wordt de kolf later terug gebracht en bedraagt deze periode geen volle week zal 
ook een dagtarief  in rekening worden gebracht. 
 
Wanneer de kolfapparatuur, weegschaal of het draagsysteem in zijn geheel niet meer wordt terug gebracht, wordt het 
aankoop bedrag van de objecten in zijn geheel verhaald worden op de huurder. Evt. gemaakt incassokosten zijn voor 
rekening van de huurder. 
 
4) Tarieven en betalingscondities 
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurprijzen te kennen en daarmee akkoord te gaan De 
verhuurprijzen worden in Euro aangegeven en zijn incl. BTW. 
 
Tarieven voor alle kolf apparaten:  € 12,75 per week dan wel een dag tarief € 2,00 
Tarieven voor de weegschalen:  € 14,75 per week 
Tarieven voor draagsystemen:  €  6,25 per week maximaal 2 weken 
 
Betalingen dienen ter plaatsen te worden gedaan op de locatie van het Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova aan de 
Prins Hendrikstraat 145 2518 HN Den Haag bij het terug brengen van de objecten tenzij anders overeengekomen. 
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Voorafgaande aan de huur dient de huurder een borgsom te voldoen. Deze borgsom is afhankelijk van de objecten. 
 
Borgsom kolven en weegschalen:   € 50,00 
Borgsom draagsystemen:    € 25,00 
 
Bij verhuur van een kolf dient de huurder een persoonlijke kolfset aan te schaffen, tenzij anders met de verhuurder wordt 
overeengekomen. De kosten van deze persoonlijke afkolfset wordt in de eindfactuur opgenomen.  
Wanneer de huurtermijn voor een kolf of weegschaal langer is dan 2 weken wordt er aan het einde van elke maand een 
tussentijdse factuur opgemaakt. 
 
5) Legitimatie 
Vooraanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands legitimatiebewijs te laten zien. 
 
6) Gebruik 
De huurder zal het gehuurde object uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor dit is ontworpen en dient zich te 
houden aan de gebruiksinstructies. 
Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade zowel lichamelijk, materieel dan wel 
geestelijk door ondeugdelijk of onverantwoordelijk gebruik van het gehuurde object 
 
7) Verbod onderverhuur 
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde object aan derde te verhuren, dan wel anderszins in gebruik te geven, 
zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
 
8) Vervoer 
Vervoer van het gehuurde object is geheel voor risico en rekening van de huurder. 
 
9) Schade 
Huurder is aansprakelijk voor schade, die tijdens de huurovereenkomst aan het object ontstaat.  
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade door storing respectievelijk niet functioneren dan wel 
verkeerd of ondeugdelijk gebruik van de gehuurde objecten. Verhuurder draagt op geen enkele wijze 
verantwoordelijkheid voor schade zowel lichamelijk, materieel dan wel geestelijk ten gevolgen van het gebruik van  
gehuurde objecten. 
 
10) Storing 
Storing van de gehuurde objecten dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur te worden gemeld aan de 
verhuurder. Ingeval van storing wordt het desbetreffende object door verhuurder gecontroleerd en eventueel ter 
reparatie aan de fabrikant aangeboden. Ter overbrugging wordt door de verhuurder vervangend materiaal geleverd. De 
kosten voor reparatie komen voor rekening van de huurder, tenzij de storing wordt veroorzaakt door normale slijtage of 
door gebrek aan het object zelf. Wanneer er vervangend materiaal geleverd wordt loopt de huur gewoon door. 
 
Werkzaamheden aan het materiaal mogen uitsluitend uitgevoerd worden door gekwalificeerde personen welke de 
verhuurder 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 het gehuurde 
object. 
  



Haags Borstvoedings Centrum Vita Nova 
www.haagsborstvoedingscentrumvitanova.nl 

Email: info@vitanovaweb.nl 
Tel.: (070) 386 32 65 

Prins Hendrikstraat 145 2518 HN Den Haag 
 

 
11) Verlies of diefstal 
Ingeval van verlies, diefstal of schade dient de huurder 
- Haags borstvoedingscentrum Vita nova binnen 1 dag schriftelijk of telefonisch in te lichten 
- In geval van verlies of diefstal dient tevens aangifte bij de politie te worden gedaan en een afschrift van die 
aangifte dient te worden afgeleverd bij het Haags Borstvoedingscentrum Vita Nova 
De huurder is aansprakelijk voor de schade ten gevolgen van verlies of diefstal van het gehuurde object. 
 
12) Beëindiging huurovereenkomst 
Huurder is verplicht het gehuurde object na beëindiging van de huurtermijn in onbeschadigde staat terug te brengen. 
Voor gehuurde kolven en weegschalen geldt ook dat zij gereinigd zijn.  
 
De draagsystemen mogen door de huurder niet zelf gewassen dan wel door een professionele wasserij gewassen of 
gestoomd worden. Dit wordt door het Haags borstvoedingscentrum Vita Nova zelf geregeld 
 
Bij teruggave van het gehuurde object wordt het object grondig bekeken,  in aanwezigheid van de huurder. 
 
Wanneer er mankementen aan het gehuurde object worden geconstateerd wordt een overzicht van deze mankementen 
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de huurder overlegt. De kosten voor reparatie zijn voor rekening van de huurder, 
tenzij de mankementen zijn veroorzaakt door normale slijtage of een gebrek aan het object zelf. 
 
Kolf en weegschalen dienen gereinigd te zijn bij terug gave. Indien zij zichtbaar vuil zijn, door melkresten of andere 
verontreinigingen wordt gehele borgsom ingehouden.  
Door het in ontvangst nemen van de objecten en ondertekening van de verhuurovereenkomst verbind de huurder zich 
overeenkomstig deze voorwaarden te handelen en aanvaard hij/zij de uit deze condities voortvloeiende 
aansprakelijkheden. 
 
Verhuurder is gerechtigd om de overeenkomst 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 incassokosten zijn voor rekening van de huurder. 


