Voorwaarden Verhuur Kleine Draagling:
Huurperiode is minimaal 1 en maximaal 4 weken per drager of doek, dit spreken we van te
voren af.
Verlenging van een huurperiode is alleen mogelijk in overleg.
Is de draagdoek/draagzak nog niet voor een andere huurder gereserveerd dan kan dit meestal.
Wanneer deze wel al besproken staat, gaat de reservering voor en kan u verzoek niet ingewilligd
worden.
Wanneer dit niet het geval is, gaat de verlenging pas door na bevestiging van mij.
De draagdoek/draagzak wordt altijd schoon en onbeschadigd uitgeleend, met in sommige
gevallen een opbergzak, sabbelpads en los slaapkapje erbij.
Tarieven en borg:
Het huren van een draagdoek/draagzak bedraagt € 10,00 per week, met een borg van €100,contant of per bank. (Pinnen is mogelijk)
Dit bedrag moet binnen zijn voor de huur periode start.
De borg ontvangt de huurder binnen 1 week per bank of contant retour.
Het rekeningnummer waarmee je overschrijft, zal ook worden gebruikt om de borg terug te
storten na afloop van de huurperiode.
De borg geldt per gehuurd product, dus bij twee producten tweemaal borg.
Vermeld bij bankoverschrijving in de omschrijving de naam van de draagdoek/draagzak die je
hebt gereserveerd. Rekeningnummer of betaalverzoek ontvang je van mij in de bevestiging.
Levering, Verzending en Retour:
Bij het ophalen van de draagdoek/draagzak wordt geen consult gegeven, ook is er niet de
mogelijkheid om alleen even twee verschillende te passen. Dit kan uiteraard wel worden
bijgeboekt. Zie Tarieven voor de mogelijkheden voor een pasconsult.
Wanneer je minder dan 72 uur voor de afgesproken huurperiode annuleert, houd ik het recht 1
week huurkosten te rekenen.
Wanneer een drager of draagdoek niet op tijd wordt ingeleverd houd ik een bedrag in op de borg
van minimaal een week huurkosten.
Verzendkosten (zowel heen als terug) zijn voor rekening van de huurder.
Pakketten verzenden wij aangetekend omdat ze dan verzekerd zijn. (Kosten € 8,95 tot 10kg, Juli
2020)
De retourzending is voor rekening en risico van de lener tot wij u pakket hebben ontvangen.
Ik adviseer om ook aangetekend te versturen, dit biedt meer zekerheid en dus bescherming
tegen hoge kosten. (aangetekende pakketten zijn tot € 500,- verzekerd)
Let op!
De draagdoek/draagzak wordt altijd schoon en onbeschadigd uitgeleend, met in sommige
gevallen een opbergzak, sabbelpads, los slaapkapje en/of instructieboekje erbij.
Je dient dan ook een draagdoek/draagzak zelf bij aankomst te controleren. Mocht er bij
ontvangst iets niet goed zijn dan moet dit dezelfde dag nog gemeld worden.
Onze draagdoeken/draagzakken mogen niet worden gebruikt of opgeborgen worden in ruimtes
waar gerookt wordt. De geur hecht zich te hardnekkig in de producten, waardoor de komende
huurders hier last van kunnen hebben. Wanneer wij een draagdoek/draagzak ontvangen
waarbij het vermoeden is dat er gerookt is of opgeborgen in een rokersruimte, dan wordt dit
product door ons dubbel gewassen en de extra kosten a €7,50 worden ingehouden op de borg.
Draagdoek/draagzak mogen niet zelf gewassen worden. Wel is het verplicht de bijgeleverde
sabbelpads te gebruiken. Dragers, doeken en sabbelpads worden door Kleine Draagling
gewassen, tenzij anders afgesproken.
Gebeurt er onverwachts iets met de doek of drager dan mag hij alleen gewassen in overleg. Dit
door de verschillende materialen en was instructies per draagdoek/draagzak. Kijk ook goed uit
met klittenband, dit kan de draagdoek of draagzak ook beschadigen.

Huisdieren:
Probeer contact met huisdieren te vermijden i.v.m. eventuele allergieën van volgende huurders.
Zo blijven de doeken en dragers netjes.
Wanneer er wel veel haren op de drager of doek zitten bij retour, dan worden er extra was
kosten van €7,50 in rekening gebracht, die worden ingehouden op de borg.
VERANTWOORDELIJKHEID, VERZEKERING EN SCHADE:
De lener draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van het materiaal gedurende de tijd dat
deze ter beschikking aan de lener zijn gesteld en de lener zal daartoe de goederen zo nodig
verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden bij verkeerd gebruik van onze producten.
Er kan gebruik worden gemaakt door anderen dan de huurder, van het gehuurd materiaal
maar de huurder blijft de gehele huurperiode verantwoordelijk.
De lener is verplicht elke schade en gebrek aan het materiaal direct aan de verhuurder te
melden.
Zonder toestemming van de verhuurder mag de lener niet tot reparatie overgaan.
De lener mag geen veranderingen aan het materiaal aan te brengen.
Eventuele kosten bij een kapotte of zwaar vervuilde draagdoek/draagzak komen voor rekening
van de lener en worden ingehouden van de borg.
TOEPASSELIJK RECHT:
Op alle door de verlener gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend
het Nederlandse recht van toepassing.
De algemene voorwaarden en prijzen kunnen zonder overleg/melding worden aangepast en zijn
dan geldig vanaf het moment dat deze op de site worden geplaatst.
Met uitzonder de reeds gemaakte afspraken/reserveringen.
Versie geldig vanaf 01 januari 2020
Bij Akkoord van deze voorwaarden graag naam en handtekening hieronder:
Naam:

Uitleendatum:

Handtekening:

Ik vind het heel leuk wanneer je een review en/of actiefoto’s stuurt via e-mail of op mijn
Facebook pagina.
www.facebook.nl/kleinedraagling
info@kleinedraagling.nl

Petra Ferket-Monsma
Kleine Draagling.
KVK: 68950632
BTWnr: NL199817182B01

