
 www.geheugenhulp.nl, Info@geheugenhulp.nl 
Spoorrbaan 42, 5051EV  Goirle 

t: 013-2201115,  KvK: 17285396 
Rabobank: 1353.75.134       

 

Huurovereenkomst. 
 
 

a. Geheugenhulp, gevestigd Spoorbaan 42 te Goirle, bekend onder KvK nummer 
50874578; hierna te noemen: verhuurder 
 
  

b. Naam:  ………………………… 

Adres:  ………………………… 

Woonplaats: ………………………… 

Telefoon: ………………………… 

Hierna te noemen: huurder. 

 
Betreffende. Verhuur van medicijncarrousel met 28 alarmen per dag, bij Geheugenhulp 
bekend onder artikel nummer 107021. 
 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  
 

1. Verhuurder stelt gehuurde producten zoals vermeld in tabel A ter beschikking aan 
huurder 
 

2. De huurtermijn gaat in op de in tabel A genoemde datum. Verhuurder draagt er zorg 
voor dat de producten tijdig bij de huurder aanwezig zijn. 
 

3. Zonder tussentijdse verlenging eindigt de huur op de in Tabel A aangegeven datum. 
 

4. Verlenging moet schriftelijk doorgegeven worden (bv. Email). De nieuwe huurprijs 
wordt bepaald op basis van de gehele huur periode. Er zijn bij verlenging geen 
eenmalige kosten van toepassing. 
 

5. Bij tussentijdse beëindiging vindt in beginsel geen restitutie van de huur plaats.  
 

6. Na beëindiging van de huurperiode zorgt de huurder voor terugzending binnen 14 
kalenderdagen van het gehuurde in deugdelijke verpakking en voldoende 
gefrankeerd. Bij uitblijvende of ondeugdelijke retour zending behoud Geheugenhulp 
het recht om het verhuurde als gekocht te beschouwen en de aankoopsom met aftrek 
van borg en afschrijving in rekening te brengen. 
 

7. Verhuurder vervangt kosteloos defecte onderdelen. Defecten door ondeugdelijk 
gebruik, zulks ter beoordeling van verhuurder, vallen buiten deze regeling en dienen 
door huurder vergoed te worden. Portkosten van versturen naar Geheugenhulp 
komen voor rekening van de huurder. 
 

8. Huurder heeft ten alle tijden de mogelijkheid het gehuurde product tegen 
gereduceerd tarief (op basis van afschrijving) te kopen. Verhuurder zal op aanvraag 
hiervoor een berekening opstellen.  
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9. De eenmalige kosten alsmede de eerste huurperiode worden vooraf in rekening 
gebracht. De eventuele navolgende huurperioden worden per kwartaal vooraf in 
rekening gebracht. 

 
 
 
Tabel A 

 Beschrijving Kosten 

Aanvang huur Gewenste datum van ingang …………………. 

Eenmalige kosten  nihil 

Borg 
Wordt terug betaald na retour of verrekend met 
aankoop alarm 

€ 50,--- 

Huur   107020           ……….    Maanden € ………….. **) 

Huur   112051-28      ……….    Maanden € ………….. **) 

Totaal te betalen  € ………….. 

 

Code Omschrijving Catalogus 
Prijs 

3 mnd*) 6 mnd*) 12  mnd*) 

107020 
Automatische medicijn carrousel 
met maximaal 28 alarmen per dag 

€ 219,95 € 11,97 € 10,24 € 9,29 

112051-28 Extra Carrousel € 17,95 € 1,00 € 1,00 € 1,00 

 
*) Genoemde prijzen zijn per maand vanaf aantal maanden huur. Deze prijzen zijn 
gebaseerd op rente, afschrijving en servicekosten. 
**) Neem aantal maanden * bedrag per maand.  
 
 
Huurder zal de verschuldigde bedragen bij vooruitbetaling overmaken naar: 
 
Rekeningnummer: NL95 RABO 0135 3751 34 
Ten name van: Geheugenhulp 
 
 
Voor akkoord.  
 
Namens verhuurder    Huurder 
 
GJTM van den Wildenberg   …………………………….. 
 
 
 
 
Datum, Plaats    Datum, Plaats 
 
………………………………   ……………………………… 
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