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ONS HUURBELEID  
 
Borg  
Bij de verhuur van de kinderdragers brengen wij ook een borg in rekening. De hoogte van de 
borg is € 75,00. Als je de kinderdrager in goede staat en voor de afgesproken datum 
retourneert wordt de borg binnen 7 dagen weer terugbetaald. Is er schade aan de 
kinderdrager of ontbreken er onderdelen dan verrekenen wij dit met de borg. Bij het totaal 
verloren gaan van de kinderdrager wordt de borg volledig ingehouden 
 
Verzenden & retoursturen of ophalen & terugbrengen  
Wij verhuren vanuit Roelofarendsveen (gelegen aan de A4 tussen Leiden en Schiphol). Je kunt 
de gehuurde kinderdrager zelf bij ons ophalen en terugbrengen. Dit kan op afspraak van 
maandag tot zaterdag tussen 09.00 uur en 21.00 uur. Je kunt de kinderdrager enkele dagen 
voor en enkele dagen na vertrek bij ons ophalen en terugbrengen.  
Woon je te ver weg of wil je het gemak van verzenden aan huis dan is dit uiteraard ook 
mogelijk. Houdt er wel rekening mee dat de kosten van verzending a €6,50 voor de kosten 
van de huurder zijn bij zowel verzenden als retour sturen. Versturen dient altijd inclusief 
track & trace code te gebeuren zodat de zending altijd gevolgd kan worden. Je bent zelf 
verantwoordelijk voor deze retourzending. Bij vermiste pakketten verrekenen wij de 
productwaarde met de borg.  
 
Schoonhouden van de kinderdrager  
De kinderdragers dienen niet door de huurder zelf gewassen te worden. Uiteraard ben je wel 
verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kinderdrager tijdens de reis. Zand, 
etensresten, melkresten, spuug etc. dienen direct door de huurder zelf te worden 
schoongemaakt.  
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Onze voorwaarden 
Controleer de kinderdrager altijd direct bij ontvangst. Is de kinderdrager incompleet of kapot 
aangekomen neem dan direct contact met ons op zodat wij dit met elkaar kunnen oplossen. 
Maak, wanneer nodig, ook een foto ervan zodat je deze naar ons toe kan sturen. Meldingen 
over over schade of vlekken die pas na de reis of bij inlevering van de kinderdrager aan ons 
worden doorgegeven kunnen wij niet in behandeling nemen.  
 

• Ontvangen wij de kinderdrager kapot retour en hebben wij bij ontvangst geen 
melding van u ontvangen dan wordt de volledige borg ingehouden.  

• Is de kinderdrager kapot gegaan tijdens de verhuurperiode? Neem dan direct (dus 
tijdens de reis) contact met ons op.  

• Is de kinderdrager kwijtgeraakt of gestolen tijdens verhuurperiode dan wordt de 
dagwaarde van de kinderdrager in rekening gebracht. Als dit bedrag duurder is dan 
de borg versturen wij u nog een factuur met het restbedrag. Wij adviseren je dan 
altijd een reisverzekering af te sluiten zodat je dit bedrag eventueel kan indienen bij 
uw eigen reisverzekering.  

• Op geen enkele manier kan www.kinderdragerhuren.nl aansprakelijk gesteld worden 
voor materiële schade aan uw eigendommen, dan wel immateriële schade. 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven en controleren van de 
adresgegevens op de huurovereenkomst of het invulformulier.  

• Wij vinden het fijn als er niet gerookt wordt bij de kinderdrager.  

• Wanneer je kind in de kinderdrager zit gaarne niet insmeren met zonnebrand, dit om 
vervelende vlekken te voorkomen.  

 
Annuleringsvoorwaarden  
Als je vakantie door omstandigheden niet door kan gaan dan kan je de overeenkomst 
annuleren. Ben je in het bezit van een annuleringsverzekering dan kan je de kosten 
eventueel declareren bij de verzekering. Check voor de geldende omstandigheden wel de 
polisvoorwaarden van je verzekering.  
 
Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden:  
  

- Bij annuleren binnen 7 dagen voor de afgesproken ingangsdatum wordt er 100% van 
de huurprijs in rekening gebracht.  

- Bij annuleren tussen de 8 en 14 dagen voor de afgesproken ingangsdatum wordt er 
50% van de huurprijs in rekening gebracht.  

- Bij annuleren tussen de 15 en 21 dagen voor de afgesproken ingangsdatum wordt er 
25% van de huurprijs in rekening gebracht.  

- Bij annuleren langer dan 21 dagen voor de afgesproken ingangsdatum wordt er niks 
ingehouden.  

 
Travel service 
Mocht je tijdens je reis vragen hebben over het gebruik van de kinderdrager neem dan 
contact met ons op zodat we je verder kunnen helpen.  
 


