Verhuur
geboorteborden
Wij verhuren verschillende soorten geboorteborden. In deze bijlage staat informatie over de
verhuur en bijbehorende voorwaarden. Is uw vraag niet beantwoord? Neem vooral even
contact op, we denken graag mee.

Kosten
De huurprijs per week is 10 euro
5 + 1 week gratis
10 + 2 weken gratis
De minimale huurperiode is twee weken.
Op alle geboorteborden is de borg 50 euro. Deze wordt in rekening gebracht aan het begin
van de huurperiode en wordt geretourneerd wanneer het bord in dezelfde staat wordt
ingeleverd.

Reservering
De reservering voor het bord van uw keuze kunt u het beste via e-mail of het
contactformulier op de website maken. Vermeld daarbij de uitgerekende datum. Deze
houden we gereserveerd vanaf 38 weken zwangerschap. Zodra het kindje geboren is horen
we dat graag natuurlijk (via mail, telefonisch of Whatsapp). We zullen er dan alles aan doen
om zo snel mogelijk het bord op de juiste plek te krijgen.

Bezorgen of ophalen
Het bord kunt u op afspraak zelf ophalen in Kampen (maandag – zaterdag) tussen 8.00 en
21.30 uur.
Heeft u liever dat wij het bord bij u plaatsen? Dat kan ook. Geef dit bij de reservering vast
aan. Plaatsingskosten zijn 15 euro + 0,40 cent per kilometre (retour). We houden hiervoor de
kortste route aan via de routeplanner van de ANWB.
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Veel gestelde vragen
Hoe lang kan ik het bord huren?
De maximale huurtijd is twee maanden
Kan een bord ook verzonden worden naar mijn adres?
Nee, wij leveren graag persoonlijke service en bovendien zijn de borden te groot hiervoor
waardoor de kosten van verzending te hoog zouden worden.
Hoe plaats ik het bord?
Alle borden staan op stalen pinnen welke vrij eenvoudig in de grond gedrukt kunnen
worden. In sommige gevallen staan de borden op houten palen. Hiervoor is een grondboor
nodig. Er mag niet met een hamer op de palen geslagen worden, dat beschadigd het bord.
Mag ik het bord versieren?
Uiteraard mag u bijvoorbeeld vlaggetjes of ballonnen bevestigen aan het bord, mits het bord
niet beschadigd. U mag geen aanpassingen aan het bord zelf aanbrengen. Wilt u graag dat
wij deze versiering zelf meeleveren, vraag naar de mogelijkheden bij reservering.
Mijn zoontje / dochtertje is al geboren en we hadden nog niet gereserveerd.
Neem vooral even contact op om te bespreken welke mogelijkheden we hebben en of er
nog borden beschikbaar zijn.
Wat als het bord uit mijn tuin gestolen wordt?
Wanneer het bord gestolen blijkt, gelieve direct te melden. Wij kunnen hier vervolgens
aangifte van doen. De borg wordt vervolgens ingehouden.
Het bord is beschadigd, wat moet ik doen?
Als er schade geconstateerd wordt, graag zo snel mogelijk contact opnemen. Als blijkt dat er
moedwillig schade is gemaakt moeten we de reparatiekosten inhouden op de betaalde borg.
Bij overmacht zoals stormschade dan dragen wij het risico.
Wat als ik het bord te laat inlever?
Als dit een dag te laat is, is dat geen probleem. Echter, wanneer het bord aansluitend
verhuurd is zijn we genoodzaakt kosten in te houden op de betaalde borg.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan vooral contact op via: erik@tovgemaakt.nl
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