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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET VERHUUR VAN THUISZORGMATERIAAL 

DOOR APOTHEEK VAN BALLAER BVBA 

Begrippen: 

In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: 

"verhuurder": APOTHEEK VAN BALLAER BVBA en bevoegd personeel. 

"huurder": (rechts)persoon die apparatuur van de verhuurder huurt of anderszins van 

deverhuurder ter beschikking krijgt. 

"verhuurmateriaal": Elk voorwerp in de databank www.apotheekvanballaer.be/verhuur dat 

verhuurd kan worden. 

“waarborg”: De geldsom die als onderpand gegeven wordt gedurende de verhuurperiode. 

1.1. De huurder zal het verhuurmateriaal uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het 

verhuurmateriaal gefabriceerd is. De huurder zal het verhuurmateriaal behandelen als een 

goed huisvader en draagt zorg voor een behoorlijke en veilige opslagplaats. 

1.2. De huurder is verantwoordelijk in geval van diefstal van, verlies van of schade aan het 

verhuurmateriaal. 

1.3. De huurder zal het verhuurmateriaal niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of 

anderszins ter beschikking stellen. 

1.4. Het verhuurmateriaal wordt verhuurd voor de periode van tenminste één (1) dag. De 

huurperiode vangt aan op de dag dat het verhuurmateriaal het magazijn van de verhuurder 

verlaat en eindigt op de dag dat het verhuurmateriaal weer in het magazijn van de verhuurder 

terugkomt, tenzij anders bepaald en schriftelijk vastgelegd. 

1.5. Verhuurmateriaal vervoerd door de huurder, wordt op risico en op rekening van de 

huurder vervoerd; daarbij mag transport uitsluitend plaatsvinden in de door de verhuurder 

verstrekte verpakking. 

Verhuurmateriaal vervoerd door de verhuurder valt onder een transportverzekering.  

1.6. De huurder dient zich ervan te vergewissen dat het verhuurmateriaal in goede conditie 

aan hem is uitgeleverd. De huurder is bekend met de juiste bediening en werking van het 

verhuurmateriaal, eventueel na instructie in de apotheek of bij levering, en verklaart bij 

bestelling dat het door de huurder bestelde verhuurmateriaal beantwoordt aan het doel 

waarvoor het verhuurmateriaal gehuurd wordt. De huurder bepaalt bij de bestelling of het 

verhuurmateriaal door de huurder in de apotheek wordt opgehaald en daar worden 

teruggebracht, dan wel of het materiaal wordt geleverd door de apotheek of diens 

afgevaardigde. 

Bepaalde artikelen echter kunnen enkel door de verhuurder geleverd worden.  

1.7. Bij weigering van ontvangst van een levering, of bij afwezigheid op het afgesproken 
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tijdstip van levering, worden ten minste de transportkosten, de huurkosten voor de minimale 

huurperiode en de reinigingskosten aangerekend aan de huurder. 

1.8. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door de verhuurder 

gehanteerde verhuurtarieven. De verhuurder behoudt zich het recht voor desgewenst 

tussentijdse facturen op te maken voor de verstreken huurperiode. De verhuurder is gerechtigd 

een waarborg van de huurder te eisen en behoudt zich het recht voor om verschuldigde 

huurgelden, schade aan het verhuurmateriaal evenals de kosten van reparatie en/of reinigen 

van het gehuurde materiaal te compenseren met de waarborg. 

De waarborg is meestal veel lager dan de verkoopwaarde van het product. 

Betalen van een waarborg geeft daarom geenszins het recht aan de huurder zich het product 

toe te eigenen. Wanneer de totale kosten de waarde van de waarborg overchrijden, dienen ook 

deze bijkomende kosten betaald te worden door de huurder. 

Bovendien kunnen bij schade of andere gebreken kosten verschuldigd zijn die groter zijn dan 

het bedrag van de waarborg.  

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen van de huurder, vervallen alle rechten op 

gebruik van het huurmateriaal.Mocht betaling uitblijven, is de verhuurder gerechtigd de 

vordering uit handen te geven. Alle bijkomende kosten worden dan aan de huurder in 

rekening gebracht. 

1.9. Aansluiting van alle elektronische apparatuur dient te geschieden op gestabiliseerde 

voedingen, hetzij het correte type batterij, hetzij het gewone elektriciteitsnet.  

Ondertekening verhuurovereenkomst : 

Naam Huurder:                                                                              INSZ-nummer 

Adres: 

Postcode:                                   Plaats: 

Handtekening:  

 

Datum: 

Met de ondertekening van dit document gaat u akkoord met de algemene voorwaarden op 

www.apotheekvanballaer.be/verhuur/betaling en met de verhuurvoorwaarden. 
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