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Algemene voorwaarden wiegverhuur Bamboeloe 
 
Identiteit van de ondernemer 
Bamboeloe, eenmanszaak, gevestigd te Hoorn (Sjees 16, 1625 GV) 
Telefoonnummer: 06-2486 4552  
Bereikbaarheid: op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Of laat een voicemailbericht achter.  
E-mail: info@bamboeloe.nl 
Contactpersoon: Jasmijn Goossens 
KvK nummer: 75636425 
Btw-identificatienummer: NL002093615B79  
 
Kosten 
De minimale huurperiode is 1 maand. De lengte van de huurperiode wordt vooraf afgesproken. Als de 
huurperiode van start is gegaan, wordt er geen geld meer teruggegeven als de huurder verzoekt om de 
huurperiode eerder te beëindigen. Een verlenging van de huurperiode moet minimaal een maand van 
tevoren worden aangevraagd. Daarna kan een verlenging niet gegarandeerd worden.  
 
De 1

e
 maand kost € 39,- en alle opvolgende maanden kosten € 20,- per maand.  

Bamboeloe werkt voor de betaling met periodes van een maand.  

Voorbeeld 
Als je de wieg reserveert voor 10 februari, dan gaat de huurperiode op 10 februari in.  
10 februari tot 10 maart  1 maand (€ 39,-) 
10 maart tot 10 april  2 maanden (€ 39,- + € 20,-) 
10 april tot 10 mei  3 maanden (€ 39,- + € 20 + € 20,-) 
  
Als de nieuwe periode van een maand is gestart, dan wordt het volledige maandbedrag van € 20,- in 
rekening gebracht. Dus als je de wieg huurt van 10 februari tot 15 mei, dan worden 4 maanden huur in 
rekening gebracht.  

Reserveren 
Het reserveren van een huurperiode is wenselijk om teleurstelling te voorkomen. Een reservering dient 
door ons per email bevestigd te worden. Daarna sturen wij een factuur voor een aanbetaling van € 39,- 
die binnen 14 dagen betaald moet worden. Als de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald wordt, 
dan vervalt de reservering. De aanbetaling wordt met de eindfactuur verrekend.  
 
Let op! Wij verzenden de wieg pas nadat de betaling is voldaan. 

Annulering van de reservering 

Annuleren kan kosteloos tot 8 weken voor de reserveringsdatum. Dan wordt de aanbetaling teruggestort. 
Als je later dan 8 weken voor de reserveringsdatum annuleert, dan wordt een bedrag van € 20,- in 
rekening gebracht. 

Facturering 
Zodra je de factuur voor de aanbetaling hebt ontvangen, heb je 14 dagen de tijd om deze aan ons te 
voldoen per bankrekening NL15SNSB0786030658 t.a.v. Bamboeloe en het betalingskenmerk dat 
vermeld staat op de factuur. De eindfactuur wordt opgemaakt nadat wij de wieg retour hebben 
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ontvangen. Hierop wordt de aanbetaling van € 39,- in mindering gebracht.  
 
Levering/ophalen/retour   
De wieg wordt via PostNL verstuurd en kan ook weer retour gestuurd worden met PostNL. Aan het einde 
van de huurperiode ontvang je van Bamboeloe per email een link om een retourlabel te printen. De 
verzendkosten komen voor rekening van Bamboeloe. 

Aansprakelijkheid 
Het gebruik van de wieg is voor eigen risico. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig en juist gebruik 
van de wieg en de meegeleverde materialen/accessoires. Bij de wieg wordt de originele Nederlandse 
handleiding meegeleverd. 

Verplichtingen van de huurder 
De wieg moet in de originele staat, onbeschadigd en schoon retour worden gezonden. Bedlinnen moet 
gewassen retour. Vlekken, stof en/of haren op de wieg of matras moeten verwijderd zijn. Eventuele 
schade aan de wieg en/of aan de meegeleverde materialen/accessoires dient direct aan ons gemeld te 
worden.  
 
In verband met de hygiene stellen we het op prijs als de wieg niet wordt blootgesteld aan rook of 
huisdieren. Wij hopen dat je dit respecteert.  

Checklist  
Bij de levering van de wieg ontvang je een checklist van de meegeleverde materialen. Mist er iets of is er 
iets stuk, meldt dit dan direct per e-mail aan info@bamboeloe.nl. 

Schade 
Eventuele schade wordt verhaald op de huurder. Hierbij zal Bamboeloe rekening houden met normale 
gebruikersslijtage.  

Strafbare feiten 
In het geval van strafbare feiten zoals diefstal, verduistering en vernieling zal Bamboeloe aangifte doen 
bij de politie. Alle kosten die hieruit voortvloeien, worden verhaald op de huurder. 

Klachtenregeling 
Klachten omtrent de dienst of het product kunnen per e-mail worden verzonden aan info@bamboeloe.nl. 
Bamboeloe zal binnen een redelijke termijn reageren op de klacht.  
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