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Huurovereenkomst Bevalbad  
 
 
Partijen 
Deze huurovereenkomst is persoonsgebonden en is aangegaan tussen BellyBuddy 
en de huurster, zoals vermeld op de factuur. Door de factuur vóór aanvang van de 
huurperiode te voldoen, conformeert de huurster zich met de voorwaarden 
opgenomen in deze huurovereenkomst.  
 
Het product en toebehoren 
Het Bevalbad wordt geleverd met een Badpakket en een persoonlijke hygiënische 
hoes en wordt geadviseerd bij een (thuis)bevalling. Het Bevalbad is een product 
dat ondersteuning biedt aan barende vrouwen en dient daarom alleen voor die 
doeleinden gebruikt te worden.  
 
De huurster heeft, zolang de voorraad strekt, keuze uit de volgende bevalbaden: 

- Birthpool in a box maxi 
- La Bassine Cocon maxi 

 
Beide baden zijn geschikt voor zowel de barende vrouw als eventueel haar 
(geboorte)partner. De huurster is te allen tijde verantwoordelijk voor het correcte 
gebruik tijdens de huurperiode. BellyBuddy blijft eigenaar van het Bevalbad.  
 
Het Bevalbad wordt geleverd inclusief het Badpakket: 

- Persoonlijke hygiënische hoes voor de bevalling (wegwerp) 
- 10 meter aanvoerslang 
- 10 meter afvoerslang 
- Set kraankoppelingen voor de meest gangbare kranen 
- Elektrische luchtpomp 
- Elektrische dompelpomp (tbv. het leegpompen van het bad) 
- Schepnetje 
- Thermometer 
- Vloerzeil 
- Gebruikershandleiding 

 
Dit alles dient, behalve de hygiënische hoes, na afloop van de huurperiode schoon 
retour gebracht te worden.  
 
Huurperiode 
De duur van de huurperiode bedraagt minimaal drie (3) volle weken en wordt 
automatisch verlengt tot een maximum van drie (3) weken na de uitgerekende 
datum. De startdatum van de huurperiode wordt vastgelegd in de factuur.  
Geadviseerd wordt om de startdatum maximaal vier weken voor de uitgerekende 
datum te laten ingaan. De huurperiode wordt altijd over volle weken gerekend, 
bepaald door de startdatum.  
 
Huursom en Borgsom 
De huursom bedraagt € 149,- voor de minimale huurperiode van drie (3) volle 
weken. Is de huurster binnen deze drie weken nog niet bevallen en/of is het 
Bevalbad en Badpakket nog niet geretourneerd, dan wordt de huurperiode 
automatisch verlengd per volle week (€ 25,- per week) ingaande op de eerste dag 
na het aflopen van de minimale huurperiode tot uiterlijk drie (3) weken na de 
uitgerekende datum.  
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Deze verlengingskosten worden in mindering gebracht op de borgsom totdat het 
Bevalbad retour is ontvangen door BellyBuddy. De hoogte van de borgsom voor 
het huren van het Bevalbad en het Badpakket is standaard € 150,-.  
 
Betalingsvoorwaarden 
De huurster ontvangt na het invullen van het reserveringsformulier een factuur 
waarop de startdatum van de huurperiode staat vastgelegd. Pas ná het voldoen 
van de volledige huursom inclusief borgsom is de reservering van het Bevalbad 
definitief.  
 
De annuleringsvoorwaarden gaan in op de datum dat de factuur is voldaan en de 
reservering definitief is.  
 
Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering vóór aanvang van de huurperiode moet er een geldige reden 
bestaan om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de huursom.  
Hiervoor is een schriftelijke verklaring nodig van de verloskundige, gynaecoloog 
of specialist. Bij een geldige reden wordt de huursom minus € 25,- administratie-
kosten teruggestort.  
 
Geldige redenen zijn oa.: 

- Vroeggeboorte 
- Pre-eclampsie/HELLP 
- Stuitligging 
- Ziekenhuisopname wegens andere aandoeningen 

 
Bij annulering zonder geldige reden of ná aanvang van de huurperiode, vindt 
geen terugbetaling van de huursom plaats.  
 
Vervoer product 
Het Bevalbad en Badpakket wordt door de huurster opgehaald bij BellyBuddy in 
Leiden en na gebruik weer teruggebracht. Zo kunnen wij persoonlijk kennismaken 
en een mondelinge instructie geven voor het gebruik van het Bevalbad en 
Badpakket. 
 
Bevalbad niet gebruikt? 
Gebruikt de huurster het bevalbad niet, om welke reden dan ook, en zijn het 
bevalbad en het Badpakket (incl de persoonlijke hygiënische hoes) ongeopend en 
niet gebruikt. Dan ontvangt de huurster een bedrag van € 30,- retour van de 
huursom.  
 
Retourneren 
Huurster is verantwoordelijk voor het tijdig en schoon retourneren van het 
Bevalbad en Badpakket aan BellyBuddy. De borgsom wordt terugbetaald nadat 
het Bevalbad en Badpakket vóór afloop van de huurperiode in goede staat en 
schoon retour gebracht zijn. Indien de huurperiode is verlengd, wordt de borgsom 
minus € 30,- per verlengde week terugbetaald aan de huurster.  
 
Indien BellyBuddy het Bevalbad en Badpakket niet voor het aflopen van de 
maximale verlening van uiterlijk drie (3) weken na de uitgerekende datum heeft 
ontvangen, wordt een boete in rekening gebracht. De boete bedraagt € 50,- per 
volle week ingaande op de 1e dag na afloop van de uiterste retourdatum tot het 
Bevalbad en Badpakket in goede staat en schoon retour is ontvangen door 
BellyBuddy. Deze uiterste retourdatum staat gelijk aan de dag die volgt op drie 
volle weken na de uitgerekende datum. 
 
Aansprakelijkheid 
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Mocht het door huurster gereserveerde Bevalbad en Badpakket door 
omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan verplicht BellyBuddy zich door een 
alternatief te bieden of op een andere manier compensatie te bieden.  
 
 
 
BellyBuddy is niet aansprakelijk indien het Bevalbad en Badpakket op een onjuiste 
manier gebruikt wordt voor, tijdens of na de bevalling. Gebruik van het product 
dient volgens de instructies te gebeuren. Gebruik van het Bevalbad en Badpakket 
is altijd op eigen risico van de huurster.  
 
Indien tijdens de huurperiode het bevalbad lek, beschadigd, ontvreemd of 
verloren raakt, dient de huurster dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen  
drie (3) werkdagen te melden aan BellyBuddy. Dit geldt ook voor het Badpakket.  
 
Het is de huurster niet toegestaan beschadigingen te (laten) herstellen. Dit is 
enkel toegestaan door BellyBuddy. De vergoeding van deze herstelkosten worden 
bij de huurster in rekening gebracht en dient te allen tijde te worden voldaan. Bij 
ontvreemding, verlies of onherstelbare beschadiging van het Bevalbad of 
toebehoren, worden de volledige kosten van de nieuwprijs van het bevalbad en/of 
het Badpakket bij de huurster in rekening gebracht, dan wel verrekend met de 
borgsom.  
 
 
Akkoord huurovereenkomst 
Na het voldoen van de betaling van de huursom inclusief borgsom, is de 
reservering voor het Bevalbad en Badpakket definitief en gaat de huurster 
automatisch akkoord met de voorwaarden van deze huurovereenkomst. 
 


