Algemene- en productvoorwaarden

Adres:

Tweelingwiegen.nl
Crocusstraat 13
8051DN Hattem

KvK nr:

66386594

Bank:
IBAN:
T.n.v.

RABOBANK
NL43RABO 0310 836557
A Bosman-Rorije

Tel:
E-mail:
Website:

06 49962786
info@tweelingwiegen.nl
www.tweelingwiegen.nl

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden en richtlijnen zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Verhuur:
Reservering van de ter huur aangeboden producten is gewenst om teleurstelling te voorkomen.
Informatie inwinnen en reserveren kan telefonisch of per e-mail. Deze gegevens kunt u vinden op
onze website onder ‘Contact’. Een reservering per email wordt binnen twee werkdagen bevestigd.
Heeft u binnen die termijn nog geen reactie ontvangen, neem dan even contact op met
tweelingwiegen.nl, voor het geval de email niet is ontvangen. In geval van vakantie of andere reden
van afwezigheid zal een eventuele langere termijn waarbinnen gereageerd wordt duidelijk vermeld
worden. Afhalen en retourneren van producten op het vestigingsadres kan 6 dagen in de week (niet
op zon- en feestdagen) en alleen op afspraak. Huurder dient zich bij het afhalen van het product te
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Huurder kan ook gebruik maken van onze
bezorgservice. De kosten voor een tweelingwieg bedragen € 35,00 voor alle adressen in Nederland
met uitzondering van de eilanden. De kosten voor een drielingwieg bedragen €50,00. Indien de
gehuurde wieg is afgeleverd in een transportkoffer, dan kan de huurder ook gebruik maken van onze
ophaalservice. De tarieven hiervoor zijn gelijk aan het bezorgen van de gehuurde wieg. De huurder
verkrijgt het product gedemonteerd en dient het product ook weer gedemonteerd in te leveren. Het
is de huurder niet toegestaan om het gehuurde product op een andere manier te monteren dan met
de door verhuurder geleverde materialen. Indien er aan het gehuurde product schade is ontstaan,
dient u dit ons bij aflevering direct te melden. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke
gedurende de huurperiode aan het gehuurde product is toegebracht. Alle kosten vanwege schade,
diefstal, vermissing en dergelijke zijn voor rekening van de huurder. De borg bedraagt € 100,00 en
dient u voor het afhalen of bezorgen te hebben voldaan via bovengenoemd rekeningnummer ten
name van A Bosman-Rorije. U ontvangt hiervoor een factuur. De huurprijs is vanaf € 10,00 per week.
Er kan niet per dag worden betaald.
De minimale huurperiode bedraagt 10 weken. Als van de vermelde huurprijs wordt afgeweken in
verband met een actie dan is dit duidelijk vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.
Annulering:
In geval van annulering dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken. Vindt de annulering
binnen 14 weken voor de afgesproken huurperiode plaats, dan worden annuleringskosten van
€75,00 in rekening gebracht. Tweelingwiegen.nl brengt geen kosten in rekening bij een eventuele
teleurstellende zwangerschap. Gefactureerde kosten wordt terugbetaald. Deze garantie is geldig tot
de geboorte van uw kinderen.
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Huurperiode:
De huurperiode gaat in bij het afhalen of bezorgen van het product en eindigt bij het retourneren.
Vooraf wordt er een huurperiode afgesproken doch minimaal 10 weken. De huurder dient zich te
houden aan de afgesproken huurperiode. Eerder terugbrengen van het product is mogelijk, maar de
afgesproken huurperiode wordt in rekening gebracht. Huurder kan echter wel de huurtermijn na
afloop van de huurperiode verlengen, maar men moet er echter rekening mee houden dat dit niet
altijd mogelijk is, omdat een andere huurder het product wellicht gereserveerd heeft. Na afloop van
de huurperiode brengt de huurder het gehuurde product terug op de afgesproken tijd. Indien de
huurder wenst dat het gehuurde product opgehaald wordt door de ophaalservice, dan dient de
huurder dit ruim van te voren aan te geven.
Betaling:
Betaling van de huursom is op basis van een factuur. Deze wordt per mail of per post toegestuurd.
Het bedrag dient u binnen 8 dagen na factuurdatum over te maken op het hiervoor genoemde
Rabobank rekeningnummer. Bij goede staat van de geretourneerde wieg wordt de borg in mindering
gebracht op de factuur.
Retourneren:
Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes en in dezelfde staat retour te worden
gebracht. Het is niet toegestaan het gehuurde product te verhuren aan derden.
Aansprakelijkheid:
Huurder kan Tweelingwiegen.nl op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade of
persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van het product. Tweelingwiegen.nl houdt
zich het recht voor om verhuur te weigeren zonder opgaaf van reden. Technische wijzigingen,
verbeteringen, kleine afwijkingen van kleur of vorm zijn voorbehouden. De inhoud van de site
alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Tweelingwiegen.nl zijn met de grootste
zorgvuldigheid samengesteld. Tweelingwiegen.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot
de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Tweelingwiegen.nl is niet aansprakelijk voor
eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de
betreffende informatie.
Productvoorwaarden tweelingwieg:
De wieg is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, als liggend slaapplekje voor een baby die zich zonder
hulp niet kan omrollen, opdrukken en kan gaan zitten. Wanneer de baby zich kan omrollen, zich kan
opdrukken of kan zitten is de wieg niet meer geschikt om te gebruiken. De wieg dient op een
normale manier gebruikt te worden rekening houdend met het te verwachte gedrag van de baby. De
wieg dient niet gebruikt te worden als box.
Gebruik het door Tweelingwiegen.nl geleverde op maat gemaakte matras en topper voor de
veiligheid. Deze heeft de juiste passing en dikte, die zorgen voor de juiste stevigheid en de juiste
diepte van de wieg. Meer informatie over de matrassen en bijbehorende topper kunt u vinden op
onze site. Duodekens en bekleding worden bij de verhuur bijgeleverd. De bekleding in de door de
huurder gekozen kleur. De huurder dient de bekleding te wassen volgens de bijgeleverde of
aangehechte wasvoorschriften. Wassen is op eigen risico.
Gebruik de bijbehorende bedbodem. Zorg ervoor dat alle onderdelen op de juiste manier in elkaar
zitten en zorg ervoor dat er geen schroeven/moeren los zitten. Zet de wieg nooit in de buurt van
open vuur of andere gevaarlijke warmte bronnen zoals gaskachels, elektrische straalkachels. Gebruik
de wieg niet wanneer er tekenen zijn van beschadiging, defecte of ontbrekende onderdelen. Het
gebruik van de wieg is volledig op eigen risico.
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