
 

 

 

Huurovereenkomst 
 

 

 

Partijen 

1. Verhuurder is Firma Orjan, handelend onder de naam Bevallen Zonder Zorgen (hierna 
ook afgekort als BZZ), gevestigd aan het Rietgras 70, 2498 EG te Den Haag.  

2. Huurder is de wederpartij van BZZ in deze overeenkomst. Huurder heeft ingestemd 
met deze voorwaarden door deze instemming uitdrukkelijk te geven op één van de 
websites van BZZ.  

 

Algemeen 

3. De Kaya Baarstoel is een product dat gebruikt wordt in aanloop naar de bevalling en  

tijdens de baring zelf. De Kaya Baarstoel biedt optimale steun bij diverse, natuurlijke 

baringshoudingen. 

4. BZZ is en blijft eigenaar van de Kaya Baarstoel. BZZ stelt de Kaya Baarstoel voor de 
duur van deze overeenkomst ter beschikking aan huurder en huurder betaalt aan 
verhuurder een huursom.  

 
Duur 

5. De duur van de huurperiode bedraagt zes weken. Deze periode vangt aan op het door 

de huurder gekozen moment dat bij de bestelling is opgegeven. 

 

Toebehoren 

6. BZZ verhuurt de Kaya Baarstoel inclusief een opslagdoos en een gebruikers-
handleiding.  

 
Staat 
7. BZZ levert de Kaya Baarstoel zonder gebreken die het gebruik van de Kaya Baarstoel 

kunnen belemmeren.  
8. Na ontvangst van de Kaya Baarstoel is huurder gehouden de Kaya Baarstoel en 

toebehoren te controleren op eventuele gebreken. Indien huurder gebreken 
constateert, is huurder verplicht BZZ hierover binnen drie dagen schriftelijk te 
informeren. Indien BZZ binnen drie dagen na aflevering geen bericht heeft ontvangen 
van gebreken aan de Kaya Baarstoel, wordt de Kaya Baarstoel geacht zonder 
gebreken geleverd te zijn.  

9. Indien gedurende de huurperiode en nadat de Kaya Baarstoel bij huurder is 
afgeleverd gebreken, beschadigingen, mankementen en dergelijke ontstaan, of indien 
de Kaya Baarstoel ontvreemd of verloren raakt, is huurder verplicht hierover zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen, contact op te nemen met BZZ.  

10. Herstel van gebreken of vergoeding van schade ten gevolge van gebreken die tijdens 
de huurperiode ontstaan, komen voor rekening van huurder. Het is huurder niet 
toegestaan zelf gebreken aan de Kaya Baarstoel te herstellen, dan na overleg met en 
toestemming van BZZ.  

11. Indien de Kaya Baarstoel gedurende de huurovereenkomst, nadat deze bij huurder is 
afgeleverd, zodanig beschadigd raakt dat vervanging noodzakelijk is, of indien de 
Kaya Baarstoel ontvreemd of verloren raakt (al dan niet door een strafbaar feit), dan 



is huurder gehouden de schade van verhuurder te vergoeden, welke op minimaal 
€500 is bepaald.  

Huursom 

12. Per huurperiode van zes weken is een huursom van €98,50 inclusief BTW 
verschuldigd. Deze dient vooraf voldaan te worden. Indien op het moment van 
verstrijken van de eerste termijn van zes weken de Kaya Baarstoel niet terug is bij 
BZZ, gaat automatisch een nieuwe huurperiode van zes weken in. Zonder overleg 
met en toestemming van BZZ inzake verlenging van de huurperiode, blijft huurder 
gehouden ook na afloop van de afgesproken huurperiode de Kaya Baarstoel zo 
spoedig mogelijk te retourneren. De aanvullend verschuldigde huursom wordt niet 
pro rata berekend.  

13. Indien huurder de Kaya Baarstoel voor het einde van de huurperiode retourneert, 
vindt geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom plaats.  

14. Indien huurder de Kaya Baarstoel zonder overleg met en toestemming van BZZ 
langer dan de afgesproken termijn van zes weken onder zich houdt, is voorts een 
boete van €100,-- verschuldigd.  

15. Huurder is gehouden binnen veertien dagen na aanvang van een opvolgende 
huurperiode de huursom en een eventuele boete te voldoen op rekeningnummer 
840336 onder vermelding van het factuurnummer.  

 
Borg 
16. Huurder is verplicht vooraf een borg van €100,-- te voldoen op rekeningnummer 

840336 ten name van Bevallen Zonder Zorgen.  
17. Nadat BZZ de Kaya Baarstoel terug ontvangen heeft, zal BZZ de borg aan huurder 

terugstorten, verminderd met eventueel aanvullend verschuldigde huursommen, 
boetes of schades. Indien de borgsom onvoldoende is om de nog verschuldigde 
bedragen uit te voldoen, blijft huurder gehouden het resterende bedrag te voldoen.  

18. Indien huurder in gebreke blijft de Kaya Baarstoel te retourneren aan BZZ, vervalt de 
borgsom aan BZZ en kan huurder geen aanspraak meer maken op teruggave van de 
borgsom. BZZ zal de borgsom in mindering brengen op haar schade. Huurder blijft 
gehouden resterende schade te voldoen.  

Onderverhuur / bruikleen 

19. Het is huurder niet toegestaan de Kaya Baarstoel aan anderen te verhuren of in 
bruikleen te geven.  
 

Verzenden 
20. Voor het terugzenden van de Kaya Baarstoel dient huurder de originele verpakking te 

gebruiken (mits in goede staat) en te voorzien van de bijgeleverde adressticker. De 
Kaya Baarstoel dient schoon en goed ingepakt in het bijgeleverde pakmateriaal te 
worden verzonden.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wenst jou een veilige en voorspoedige bevalling 

toe met veel steun van de  

Kaya Baarstoel!! 


