Huurovereenkomst Alpha Stim AID
- leest u a.u.b de gehele overeenkomst door -

Craniale elektrische stimulatie (CES) is een waardevolle aanvulling op uw behandeling bij de GGZ Groep. Indien u hier gebruik
van wilt maken is daar professionele apparatuur voor beschikbaar, de Alpha Stim. Deze kunt u kunt huren bij EEG Professionals
B.V.. Als cliënt van Stichting GGZ Groep wordt u de mogelijkheid geboden de Alpha Stim AID 6 weken met 60% korting te
huren.
Gegevens huurder
Naam

: ___________________________________________

Adres

: ___________________________________________

Postcode en Woonplaats

: ___________________________________________

BSN nummer

: ___________________________________________

Email adres

: ___________________________________________

Telefoon

: ___________________________________________

1.

EEG Professionals B.V. verhuurt de Alpha Stim met serienummer ________________ (in te vullen door EEG Professionals / Alpha
Stim Nederland) voor een periode van 6 weken voor € 60 aan bovengenoemde huurder.

2.
3.

Na de 6 week bedraagt de huur van de Alpha Stim € 25,00 incl. BTW per week.
Indien u onvoldoende baat heeft bij het gebruik van de Alpha Stim en u retourneert deze binnen 42 dagen na de
dagtekening van de bij de Alpha Stim gevoegde brief, dan worden geen verdere kosten in rekening gebracht. Indien de door
e
u gehuurde Alpha Stim niet binnen 42 dagen na dagtekening van de brief retour wordt ontvangen, betaalt u vanaf de 7
e
week het bij punt 2 genoemde huurbedrag. De 7 huur week gaat 43 dagen na de dagtekening van de brief in.
De waarborgsom bedraagt € 795,- per Alpha Stim. Waarborg hoeft niet vooraf betaald te worden, deze is zogenaamd
fictief. Alleen bij schade, vermissing en/of het niet retourneren van de Alpha Stim wordt hier aanspraak op gemaakt.
Retourneren: de week waarin de Alpha Stim retour wordt ontvangen is de laatste week waarover huur is verschuldigd. De
gehuurde Alpha Stim stuurt u per aangetekende post terug naar het retouradres: EEG Professionals B.V. / Vestdijk 61 /
5611 CA Eindhoven.
Aanschaf gehuurde Alpha Stim middels huurkoop: Indien u 6+ 29 weken huur heeft betaald (totaal € 785,-) wordt u
automatisch eigenaar van de door u gehuurde Alpha Stim. U hoeft geen actie te ondernemen indien u uw Alpha Stim
e
middels huurkoop wenst aan te schaffen. De huur wordt vanaf de 7 week geïncasseerd.
Aanschaf nieuwe Alpha Stim: Indien u, direct na het verlopen van de 6 weken huur, een nieuwe Alpha Stim wenst aan te
schaffen dan kunt u die bestellen op www.alpha-stim.nl. Als u er voor zorgt dat de gehuurde Alpha Stim tijdig is
geretourneerd (zie punt 3) worden geen huurkosten in rekening gebracht.
Betaling van de huur van de Alpha Stim geschiedt uitsluitend middels automatische incasso.
Op deze overeenkomst zijn de Verhuurvoorwaarden (zie pagina 2) en de Algemene Betalingsvoorwaarden van EEG
Professionals B.V. van toepassing. Deze laatste kunt u downloaden op www.eegprofessionals.nl/ab.pdf.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

e

Machtiging automatische incasso
IBAN nummer

: ____________________________________

Naam van de bank

: ____________________________________

Naam rekeninghouder

: ____________________________________

Plaats rekeninghouder

: ____________________________________

Voor akkoord
Datum

: ______________________

Handtekening

: ______________________

Plaats

: ______________________

Naam

: ______________________

Bent u het niet eens met een afschrijving dan heeft u 30 dagen de tijd om dit bedrag terug te laten boeken. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw bank. Wilt u
de machtiging intrekken dat kunt u hiervoor contact opnemen met de administratie van EEG Professionals B.V. op telefoonnummer 040-296 08 38 of per e-mail:
administratie@eegprofessionals.nl.
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Verhuurvoorwaarden
Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de
overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires
welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de
overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

Artikel 9. Schade en gebreken.
9.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde
onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de
verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
9.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige
behandeling, reparaties door derden, of enig andere oorzaak die niet als
normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan aan
de huurder in rekening gebracht.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een periode van maximaal de duur
van de behandeling.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur contract, geldt een
gedeelte van een dag als een gehele dag en een gedeelte van een week als
een hele week.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.
10.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het
gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel
niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken
van derden vrijwaren.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.
3.1. De verhuurder levert de gehuurde goederen aan bij de huurder. De
huurder dient de goederen bij beëindiging van de behandeling c.q. looptijd
van het contract aan te leveren bij verhuurder. Vanaf het moment dat de
goederen zijn afgeleverd tot een met het moment dat de goederen weer zijn
aangeleverd bij de verhuurder, is de huurder aansprakelijk voor schade of
verlies.

Artikel 11. Mededelingsverplichtingen huurder.
11.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag
wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de
overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere
wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad.
Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder
surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft
gestaakt.

Artikel 4. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
4.1. De huurder is verplicht terstond na de levering van de goederen, deze
grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon
daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn dient de huurder de
verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet
onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder
wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan
wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of
opgeleverd, in te stemmen. Eventuele vervangings- en/of reparatiekosten
worden dan aan de huurder in rekening gebracht
Artikel 5. Verplichtingen huurder.
5.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig
de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de gebruiksaanwijzing, die aan
huurder bij aflevering van de goederen zijn overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te
verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de
verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met
schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
Artikel 6. Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige
behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte
accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden
beschouwd, dan worden de kosten daarvan aan de huurder in rekening
gebracht.
Artikel 7. Waarborgsom.
7.1. De huurder en verhuurder komen een waarborg overeen welke alleen
dan onvoorwaardelijk wordt betaald door huurder, indien de geleverde
goederen beschadigd, vermist en/of niet geretourneerd worden aan
verhuurder, voor de beëindiging van de behandeling, zoals overeengekomen
in de overeenkomst. De hoogte van de waarborgsom is vermeld in de
verhuurovereenkomst.
7.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te
compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie,
vervanging of vermissing.

Artikel 12. Opzegging/ontbinding.
12.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen met
onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan
slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij de
verhuurder.
12.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in
dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter
beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken,
dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, is de verhuurder
gerechtigd de huurder de reparatie- of vervangingskosten in rekening te
brengen.
12.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de
verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te
beschouwen.
Artikel 13. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien
schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de
afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij
met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
Artikel 14. Kosten
De goederen worden verhuurd in het kader van een behandeling bij de GGZ
Groep. De waarborgsom bedraagt € 795,- per Alpha Stim. Waarborg hoeft
niet vooraf betaald te worden, deze is zogenaamd fictief. Alleen bij schade,
vermissing en/of het niet retourneren van de Alpha Stim wordt hier
aanspraak op gemaakt.
Artikel 15. Toepasselijk recht.
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte
handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze
overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn
gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 16. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het
verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van
de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover
de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 8. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde
goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn
gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en
verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging,
etc., o.a. ten gevolge van brand.
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