Verhuurcontract
Tussen enerzijds
Zorgpunt BVBA, Dorpsstraat 29 3360 Bierbeek BE0537 194 314 Tel. 0471 21 15 17
Hierna genoemd de eigenaar/verhuurder
en anderzijds
Naam: ........................................... Straat:

...........................................

...........................................

...........................................

Tel:

Klevertje ziekenfonds

........................................... Gemeente: ...........................................

Hierna genoemd de huurder, wordt overeengekomen wat volgt.
Het huidige contract loopt vanaf (dag) ............... (maand) ............... (jaar) ...............
De verhuurder levert het hieronder vermelde materiaal. Hij blijft eigenaar van dit materiaal. Het
materiaal is bij levering volledig ontsmet.
Het verhuurde materiaal kan niet uitgeleend of onderverhuurd worden aan derden.
De huurder moet de verhuurder op de hoogte houden van defecten of storingen van het gehuurde
materiaal en in geval van verhuis.
De huurder moet het materiaal gebruiken als een goede huisvader. De huurder draagt de in het
contract vastgelegde kosten die voortvloeien uit beschadiging (buiten normale slijtage) toegebracht
aan of vernietiging van het materiaal. Schadekosten bedragen minimum € 80 en kunnen oplopen in
functie van de vastgestelde beschadiging. De reparatie- en onderhoudskosten van het materiaal
worden op het einde van de huurperiode verrekend.
In geval van volledig of gedeeltelijk verlies en onherstelbare schade (o.a. sigarettengeur) zal de
huurder de verkoopprijs vernoemd op de Zorgpuntwebsite betalen.
De eerste en de laatste dag van de huur worden aangerekend als een volledige dag.
U ontvangt uw factuur telkens in het begin van de maand. Deze factuur omvat het aantal huurdagen
van de maand ervoor. De betaling gebeurt binnen 10 dagen na ontvangst factuur.
Wij hanteren twee transportprijzen: € 67 voor een standaard levering en € 97 voor een urgente of
zaterdag levering. Inbegrepen in deze prijs: levering, installatie, ophaling, herstel en professionele
reiniging. Dit bedrag wordt verrekend bij uw eerste factuur.
Indien de verhuurde goederen in twee keer moeten worden geleverd of opgehaald, wordt er € 30
extra aangerekend voor tussentijds transport.
Er is geen maximale huurtermijn.
De ondergetekende, handelend in eigen naam en in naam van wie ze vertegenwoordigt, ontheft de
verhuurder zonder uitzondering of voorbehoud, van elke verantwoordelijkheid voor eventuele
gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik of het hanteren van het genoemde materiaal.
Voor hulp bij de organisatie van thuiszorgmateriaal kan u terecht bij Zorgpunt (tel 0471 21 15 17)
Voor info over tussenkomsten bij aankoop van rolwagens, looprekken of incontinentiemateriaal, kan u
tevens terecht bij Zorgpunt.
Benaming:
Serienummer
.......................................................................... ..........................................................

Prijs huur (incl. BTW)
.................................

.......................................................................... ..........................................................

.................................

.......................................................................... ..........................................................

.................................

.......................................................................... ..........................................................

.................................

(Handtekening huurder of gemachtigde) ..........................................................
Zorgpunt CVBA
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek
BTW 0537 194 314

0471 21 15 17
info@zorgpunt.eu
www.zorgpunt.eu

Ophaal document
Tussen enerzijds
Zorgpunt BVBA, Dorpsstraat 29 3360 Bierbeek BE0537 194 314 Tel. 0471 21 15 17
Hierna genoemd de eigenaar/verhuurder
en anderzijds
Naam: ....................................
Tel:

Straat:

.......................................

....................................

.......................................

....................................

Gemeente: .......................................

De volgende gehuurde items zijn opgehaald op (dag) .......... (maand) ........... (jaar) .............
Benaming opgehaalde items:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

.............................................................
(Handtekening huurder of gemachtigde)

Schade document
Tussen enerzijds
Zorgpunt BVBA, Dorpsstraat 29 3360 Bierbeek BE0537 194 314 Tel. 0471 21 15 17
Hierna genoemd de eigenaar/verhuurder
en anderzijds
Naam: ....................................
Tel:

Straat:

.......................................

....................................

.......................................

....................................

Gemeente: .......................................

Hierna genoemd de huurder, wordt overeengekomen wat volgt.
Hierbij bevestigt de huurder dat het gehuurde goed de volgende schade opliep.
De huurder bevestigt dat hij de schade kosten zal betalen conform contractuele bepalingen hieromtrent.
(schade €80 / slechte staat of vuil € 60).
Gehuurd item: omschrijving schade:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Vastgesteld door ..........................................
Op datum …… dag ….. Maand ………… jaar

.............................................................
(Handtekening huurder of gemachtigde)

Zorgpunt CVBA
Dorpsstraat 29, 3360 Bierbeek
BTW 0537 194 314

0471 21 15 17
info@zorgpunt.eu
www.zorgpunt.eu

