Huurovereenkomst Elle TENS
Partijen
1.
2.

Verhuurder is GeboorteWijs, gevestigd aan Rozenhof 84, 7623 PP, Borne
Huurder is de wederpartij van GeboorteWijs. Huurder heeft de mogelijkheid gehad deze
overeenkomst te lezen voorafgaand aan de reservering en gaat akkoord door een
reservering te plaatsen.

Algemeen
3.

4.
5.

6.

De Elle TENS kan tijdens de bevalling ingezet worden als een natuurlijke vorm van
pijnverlichting. Gebruik van de Elle TENS stimuleert namelijk de aanmaak van endorfine: een
lichaamseigen pijnstiller. Hierdoor zijn weeën beter op te vangen, draagt het bij aan
ontspanning en vermindert het de behoefte aan medische pijnbestrijding.
Het is uitsluitend toegestaan de Elle TENS te gebruiken ter pijnverlichting gedurende de
bevalling en conform de bijgesloten gebruikershandleiding.
GeboorteWijs is en blijft eigenaar van de Elle TENS en toebehoren. GeboorteWijs stelt de
Elle TENS en alle benodigdheden gedurende de duur van 37 tot 42 weken zwangerschap ter
beschikking aan huurder (zie punt 7) en huurder betaalt aan verhuurder een huursom van
€45,00.
De Elle TENS gaat schoon en onbeschadigd retour naar GeboorteWijs. (zie ‘Staat’)

Duur/annuleren
7.

De duur van de huurperiode bedraagt vijf weken: van drie weken voor de uitgerekende
datum tot twee weken na de uitgerekende datum. De huurder dient binnen twee dagen na
de geboorte contact op te nemen met GeboorteWijs om een afspraak te maken voor het
retourneren van het bevalbad.
8. Annuleren kan kosteloos tot het geplande ophaalmoment.
9. Indien reeds betaald worden de huurkosten binnen 14 werkdagen teruggestort op het
doorgegeven rekeningnummer van de huurder.
10. Indien huurder de Elle TENS voor het einde van de huurperiode retourneert, vindt geen
restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.
Toebehoren
11. GeboorteWijs verhuurt de Elle TENS inclusief alle benodigdheden en gebruikershandleiding.
12. De Elle TENS en de onderdelen die geschikt zijn voor hergebruik worden voor iedere verhuur
nauwkeurig gereinigd. De Elle TENS wordt gecontroleerd en in goede staat verhuurt. Zo ben
je altijd verzekerd van een goed functionerend en schone Elle TENS.
Naast het Elle TENS apparaatje ontvangt huurder een pakket met de volgende materialen:
•
4 zelfklevende elektroden
•
3 kabeltjes (1 reserve)
•
2 sets AA batterijen (1 reserve set)
•
Opbergtas
•
Gebruikershandleiding
Staat
13. GeboorteWijs levert de Elle TENS en toebehoren zonder gebreken die het gebruik zou
kunnen belemmeren.
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14. Na de levering van de Elle TENS wordt huurder geadviseerd de Elle TENS te controleren op
eventuele gebreken. Indien huurder gebreken constateert, is huurder verplicht deze binnen
drie dagen na ingang van de verhuurperiode te melden bij GeboorteWijs.
15. Indien er gedurende de huurperiode gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke
ontstaan, of indien de Elle TENS of onderdelen van het pakket ontvreemd of verloren raakt,
is huurder verplicht hierover contact op te nemen met GeboorteWijs.
16. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens de
huurperiode ontstaan, komen in rekening van de huurder. Het is de huurder pas toegestaan
zelf gebreken aan de Elle TENS te herstellen, na overleg met en toestemming van
GeboorteWijs.
17. Indien de Elle TENS gedurende de huurperiode zodanig beschadigd raakt dat vervanging
noodzakelijk is, of indien de Elle TENS ontvreemd of verloren raakt (al dan niet door een
strafbaar feit), dan is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden, welke op
minimaal €90,00 is bepaald.
Huursom/restitutie
18. Per huurperiode van 5 weken is een huursom van €45,00 inclusief BTW verschuldigd. De
huursom dient voldaan te worden uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het in ontvangst nemen
van de Elle TENS en toebehoren. De huursom dient overgemaakt te worden op
rekeningnummer NL33 RABO 0309 4177 24 t.a.v. GeboorteWijs en onder vermelding van
factuurnummer.
19. Huurder kan de factuur indienen bij de zorgverzekeraar om een vergoeding aan te vragen.
De huurder dient zelf in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar na te kijken of (een
deel van) de huur vergoed wordt.
20. Indien de Elle TENS niet gebruikt wordt voor de bevalling en de elektroden ongebruikt en in
gesloten verpakking geretourneerd wordt, dan ontvangt de huurder €10,00 retour.
21. Indien, zonder overleg met en toestemming van GeboorteWijs inzake verlenging van de
huurperiode, op het moment van verstrijken van de eerste termijn van vijf weken de Elle
TENS en toebehoren niet terug zijn bij GeboorteWijs, gaat automatisch een nieuwe
huurperiode van vijf weken in (€45,00). In een dergelijke situatie blijft huurder gehouden
ook na afloop van de afgesproken huurperiode de Elle TENS en toebehoren alsnog zo spoedig
mogelijk te retourneren.
22. Huurder is gehouden binnen veertien dagen na aanvang van een opvolgende huurperiode
de huursom te voldoen op rekeningnummer: NL33 RABO 0309 4177 24 t.a.v. GeboorteWijs
en onder vermelding van factuurnummer.
Schade/risico
23. GeboorteWijs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade of medisch letsel
dat voortvloeit uit het gebruik van het product.
Onderverhuur / bruikleen
24. Het is huurder niet toegestaan de Elle TENS en/of toebehoren aan anderen te verhuren of in
bruikleen te geven.
Retourneren
25. Bij het retourneren dient huurder de Elle TENS en toebehoren schoon en zonder schade of
gebreken ingepakt in te leveren. Om een afspraak te maken voor het inleveren wordt door
huurder contact opgenomen met GeboorteWijs. Zonder overleg met en toestemming van
GeboorteWijs mag het pakket niet verstuurd worden via de post.
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Opmerkingen / waarschuwingen:
-

De TENS niet gebruiken in de volgende situaties:
➢ bij hartritmestoornissen of een pacemaker
➢ bij epileptische aandoeningen
➢ in de eerste zes maanden van de zwangerschap
➢ onder de douche of in bad

-

Er bestaat een kleine kans dat de TENS stoort op de CTG apparatuur. Dit kan verholpen
worden door de elektroden anders te plaatsen zodat de snoertjes zo ver mogelijk van de CTG
af komen te liggen. Een andere oplossing is de TENS tijdelijk uit te schakelen.
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