BabyWatcher B.V. - Algemene Verhuurvoorwaarden
Versie 4 – 1 mei 2017

1. Algemene bepalingen In deze Verhuurvoorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met
hoofdletter geschreven en hebben deze indien en voorzover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de volgende betekenis:

A. Verhuurvoorwaarden: de onderhavige Verhuurvoorwaarden van BabyWatcher B.V.
B. BabyWatcher: de besloten vennootschap BabyWatcher B.V., statutair gevestigd te Kloosterweg 1, 6412 CN HEERLEN, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57 8507 39. Website: www.mybabywatcher.com. Contact via
support@mybabywatcher.com.
C. Klant: een persoon met wie BabyWatcher een Overeenkomst is aangegaan. Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens
opdracht en voor wiens rekening zaken worden verhuurd.
D. Overeenkomst(en): de tussen BabyWatcher en Klant aangegane huurovereenkomst(en), waarop de Algemene Verhuurvoorwaarden,
alsmede eventuele aanvullende voorwaarden, van toepassing zijn.
E. Schriftelijk: door middel van een document (brief, e-mail, fax) afkomstig van een bevoegde vertegenwoordiger van BabyWatcher (en/of
Klant).
F. Offerte: vrijblijvende, op schrift of digitaal gestelde uitnodiging door BabyWatcher aan een Klant tot het doen van een bestelling.
G. Order: de door Klant aan BabyWatcher gegeven schriftelijke of mondelinge opdracht, bestelling of reservering.
H. Orderbevestiging: op schrift of per email gestelde aanvaarding van de Order door BabyWatcher aan de Klant.
I. Orderbedrag: het totaalbedrag dat op basis van de Overeenkomst door Klant aan BabyWatcher is verschuldigd.
J. Gebrek: een aan BabyWatcher toe te rekenen mankement of defect aan het gehuurde dat reeds voor levering aanwezig was en/of
waarvan de oorzaak voor de levering ligt, waardoor het gehuurde niet naar behoren functioneert.
K. Dagwaarde: de nieuwprijs van het gehuurde per schadedatum / datum vermissing, verminderd met de afschrijving op basis van de
gebruiksduur van het gehuurde.
L. Gegevens: alle documentatie en informatie die, in welke vorm dan ook, door BabyWatcher wordt verstrekt in het kader van de
uitvoering van een Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een gebruikersinstructie.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van BabyWatcher en op alle door BabyWatcher aangegane
Overeenkomsten, hoe ook genaamd, terzake de verhuur van roerende zaken door of via BabyWatcher.
2.2 Indien de Klant in zijn Order of andere correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst verwijst naar andere voorwaarden, wordt
de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enig andersluidend beding in dergelijke andere voorwaarden doet aan het
voorgaande niet af.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst en/of enige bepaling uit de Verhuurvoorwaarden, zijn slechts van kracht
indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende
Overeenkomst.
Indien een dergelijke afwijking of aanvulling wordt overeengekomen in een specifiek geval, zal dat geen precedentwerking hebben en kan
de Klant daar aan geen enkel recht ontlenen voor eventuele toekomstige Overeenkomsten.
2.4 De Klant met wie eenmaal met toepassing van deze Verhuurvoorwaarden is gecontracteerd, stemt tevens in met de toepasselijkheid
van de Verhuurvoorwaarden op latere Overeenkomsten tussen haar en BabyWatcher.

3. Gegevens bij het gehuurde; persoonsgegevens
3.1 Door BabyWatcher bij de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte gegevens (bijvoorbeeld een gebruikershandleiding) blijven
eigendom van BabyWatcher, mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BabyWatcher niet worden verveelvoudigd
en/of verstrekt aan derden, en moeten op verzoek onmiddellijk aan BabyWatcher worden geretourneerd. BabyWatcher behoudt zich
tevens alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor. De door BabyWatcher verstrekte
Gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.
3.2 BabyWatcher respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijk informatie die de
gebruiker eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan BabyWatcher verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de
Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die de Klant aan BabyWatcher verstrekt via de website van

BabyWatcher of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. De door de Klant gemaakte echoscopieën
zijn louter voor eigen gebruik en worden niet door BabyWatcher opgeslagen.

4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt tot stand indien BabyWatcher naar aanleiding van een Order een Orderbevestiging heeft verstuurd naar
Klant, danwel indien BabyWatcher na ontvangst van de Order aanvangt met de feitelijke uitvoering daarvan.
4.2 De Orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten Overeenkomst volledig en juist weer te geven. BabyWatcher heeft het
recht een Order zonder opgave van redenen te weigeren.
4.3 Een Order kan tot niet later dan 7 dagen voor aanvang van de Overeenkomst zonder opgave van reden worden geannuleerd waarna de
reeds betaalde huursom en een eventuele borg, onder aftrek van € 15 administratiekosten, worden gerestitueerd. Een annulering kan
worden verzonden naar support@mybabywatcher.com. Een annulering is rechtsgeldig na schriftelijke confirmatie van BabyWatcher.

5. Inhoud van de Verhuurovereenkomst
5.1 De inhoud van de Overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de Orderbevestiging en hetgeen
in de Verhuurvoorwaarden is bepaald. Eventuele nadere wijzigingen worden door BabyWatcher verwerkt in de Orderbevestiging.
5.2 Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van BabyWatcher, binden
BabyWatcher slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen bij BabyWatcher.
5.3 Voor door derden verstrekte Gegevens, aanvaardt BabyWatcher geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of
volledigheid daarvan.
5.4 De gehuurde zaak wordt pas geleverd nadat de huurprijs en een verplichte borg zijn voldaan door de Klant. De borg wordt
gerestitueerd nadat de gehuurde zaak en alle toebehoren in correcte staat retour ontvangen zijn door BabyWatcher en de huurtermijn is
gerespecteerd door Klant. Onder correcte staat wordt verstaan de staat zoals de zaak is geleverd bij aanvang van de verhuurovereenkomst.
5.5 De borg wordt verrekend, rekeninghoudend met het bepaalde in artikel 5.5 en artikel 8.4.

6. Huurperiode
6.1 De huurtermijn vangt aan op de datum zoals is overeengekomen in de Orderbevestiging en de huurtermijn eindigt zoals
overeengekomen op de Orderbevestiging.
6.2 In aanvulling op de wettelijke ontbindingsmogelijkheden is BabyWatcher gerechtigd de Overeenkomst met de Klant met onmiddellijke
ingang en zonder ingebrekestelling tussentijds te ontbinden indien de Klant de rechtbank heeft verzocht om toepassing van een wettelijke
schuldsaneringsregeling of surseance, of de Klant in staat in van faillissement verkeert.

7. Aflevering
7.1 Hoewel BabyWatcher zich zal inspannen om de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk te halen, zijn deze termijnen slechts
indicatief en gelden dus niet als bindende levertermijnen. Indien sprake is van een vertraging zal BabyWatcher zoveel als mogelijk daarover
vooraf met de Klant communiceren. Als bewijs van overdracht van de Babywatcher door BabyWatcher’s koerier aan de Klant geldt de
handtekening inclusief de datum van overdracht van de Klant.
7.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant nimmer recht op schadevergoeding noch tot ontbinding van de Overeenkomst.
De Klant kan slechts de Overeenkomst bij een overschrijding van de indicatieve levertingstermijn ontbinden indien de overschrijding
zodanig is dat voortzetting van de Overeenkomst redelijkerwijs niet gevergd kan worden van de Klant. De reeds betaalde
verhuurvergoeding en een eventueel betaalde borg zullen worden gerestitueerd onder aftrek van een eenmalige administratievergoeding
van € 15.
7.3 De Babywatcher wordt geacht te zijn geleverd aan de Klant op het moment dat de Babywatcher op de overeengekomen locatie is
afgeleverd overeenkomstig het daarover bepaalde in de Orderbevestiging.
7.4 Bezorging van de verhuurde Babywatcher wordt gepland tussen 08.00 uur en 22.00 uur.
7.5 De Klant dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is om de gehuurde
zaak in ontvangst te nemen. Per die datum Indien bij levering niemand aanwezig is, zal BabyWatcher daarna nog maximaal 1
afleverpogingen doen waarna het gehuurde retour gaat naar het magazijn van BabyWatcher, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op
restitutie van de huursom. Verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van de Klant en zijn verdisconteerd in de totaalprijs.

8. Retournering
8.1 Na de in de Orderbvestiging gestelde vermelde einddatum van de Overeenkomst, blijft de Klant verantwoordelijk voor het gehuurde
zolang hij dat nog onder zich heeft, en blijft Klant derhalve ook aansprakelijk voor schade en vermissing van de Babywatcher totdat het
gehuurde fysiek is overgedragen aan de koerier van BabyWatcher. Als bewijs van overdracht van de Babywatcher door Klant aan de koerier
geldt de handtekening inclusief datum van overdracht van de Klant. Als bewijs van overdracht geldt tevens het schriftelijke inleverbewijs
dat de Koerier te allen tijde verstrekt aan de Klant. De Klant dient het inleverbewijs gedurende een periode van 4 weken na inleverdatum
te behouden, dit ter mogelijke reclamatie door BabyWatcher.
8.2 Klant dient er zorg voor te dragen dat het gehuurde op de Orderbevestiging vermelde einddatum (dagelijks tussen 8:00 en 22:00 uur)
door BabyWatcher ter opgegeven locatie kan worden opgehaald, danwel dat de Babywatcher wordt ingeleverd op de Orderbevestiging
vermelde einddatum en locatie.
8.3 De Klant dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn iemand aanwezig is voor teruggave van de
Babywatcher. Indien een geschil ontstaat over de vraag of het gehuurde in goede staat door de Klant is opgeleverd, rust op Klant
uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
8.4 Klant is een vergoeding verschuldigd van € 15 (inclusief BTW) per dag dat de Babywatcher te laat wordt ingeleverd, te rekenen vanaf de
eerste dag na de in de Orderbevestiging vermelde einddatum en bij verlenging de door BabyWatcher per email bevestigde nieuwe
einddatum. Deze vergoeding zal worden verrekend met de borg en geldt onverminderd de overige rechten van BabyWatcher.
8.5 Gehuurde zaken worden na retourneming ter bedrijf van BabyWatcher gecontroleerd. Het meenemen van de zaken door de expeditie
van BabyWatcher of de expeditie van de Klant is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als schade aan de Babywatcher en/of
vermissing van toebehoren (kabels etc.) is vastgesteld zullen de kosten hiervan aan de Klant worden doorbelast. Voor vermiste kabels
wordt Klant verwittigd. Bij niet retournering door de Klant van de vermiste items, wordt € 15 in rekening gebracht door BabyWatcher.
8.6 Indien bij voornoemde controle schade aan het gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de
hoogte gesteld. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld waarbinnen de beschadigde zaak voor de Klant ter beschikking
wordt gehouden. Na verloop van deze termijn wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en kunnen eventueel kosten aan de Klant
worden doorbelast. Echter, BabyWatcher zal te allen tijde rekening houden met de levens- en gebruiksduur van de Babywatcher alsmede
de actuele dagwaarde van de Babywatcher.

9. Prijzen
9.1 De huurprijzen zoals omschreven op de website van BabyWatcher, zijn gebaseerd op een onafgebroken huur van maximaal één of twee
weken en zijn inclusief onderhoud, verzending in Nederland, reiniging en BTW. De weekprijs is gebaseerd op huur van 8 dagen, voor 2
weken geldt 15 dagen.
9.2 Kortingsbonnen en vouchers voldaan door Klant hebben een geldigheidsduur van één jaar na datum van aankoop of anders bepaald.
Kortingsbonnen en vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij schriftelijk anders bepaald door BabyWatcher.

10. Verplichtingen van de Klant
10.1 De Klant dient bekend te zijn met de door BabyWatcher bij het gehuurde verstrekte gebruikersinstructie en is verplicht het gehuurde
te gebruiken overeenkomstig deze gebruikersinstructie deze te handelen.
10.2 Per de einddatum van de Overeenkomst dient het gehuurde door de Klant aan BabyWatcher te zijn geretourneerd.
10.3 Indien het gehuurde niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan BabyWatcher wordt geretourneerd, zal na
constatering hiervan door BabyWatcher aan de Klant de mogelijkheid worden geboden om het gehuurde alsnog te retourneren, dan wel
alsnog aangifte te doen van vermissing/diefstal bij de daarvoor bestemde instantie(s) en BabyWatcher. De huurtermijn eindigt in dit geval
zodra het gehuurde alsnog geretourneerd c.q. afgemeld wordt. Indien de Klant het gehuurde na het verstrijken van de gestelde termijn
niet heeft geretourneerd / geen aangifte heeft gedaan, is Klant in verzuim. Naast de huursom is de Klant in dit geval tevens de Dagwaarde
van de niet geretourneerde zaak / zaken aan BabyWatcher verschuldigd.
10.4 De Klant dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan BabyWatcher te retourneren, in dezelfde staat en volledig
als waarin zij het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huurtermijn. De Klant dient de zaken schoon en, op dezelfde wijze als zij
deze ontvangen heeft, verpakt in de BabyWatcher box te retourneren.
10.5 Het is Klant niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderzins aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande
Schriftelijke toestemming van BabyWatcher. In het geval de Klant, al dan niet met toestemming van BabyWatcher, het gehuurde aan een
derde beschikbaar stelt, vrijwaart de Klant BabyWatcher tegen aanspraken van derden voorzover dwingend recht zich daar niet tegen
verzet.

10.6 De Klant dient zeer zorgvuldig en overeenkomstig de gebruiksaanwijzing met het gehuurde om te gaan. Tevens is de Klant verplicht
preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van onzorgvuldig of onrechtmatig handelen door derden, vermissing en diefstal.
10.7 De Klant is verplicht tot frequente schoonmaak van het gehuurde, geheel conform de gebruikersinstructie. Het door de Klant zelf
(doen) verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden de behuizing van het gehuurde
te (doen) openen. Slechts BabyWatcher of een door haar aan te wijzen persoon is daartoe gerechtigd. Indien blijkt dat zonder toedoen van
BabyWatcher de verzegeling van de schroeven in de behuizing tijdens de huuperiode verbroken is, betekent dat dat de behuizing is
geopend en zal dat worden aangemerkt als Onzorgvuldig Gebruik in de zin van artikel 10.8.
10.8 Onder Onzorgvuldig Gebruik wordt mede doch niet uitsluitend verstaan: zelfstandig (doen) verrichten van reparaties, onvoorzichtig of
roekeloos gebruik, zelfstandig openen van de behuizing, uitschakelen van (veiligheids-)voorzieningen en/of andere (deel)systemen,
handelen in strijd met de gebruikersinstructie en/of specifieke gebruiksaanwijzingen, handelen in strijd met relevante wet- en regelgeving.
Indien sprake is van onzorgvuldig gebruik, wordt enige schade aan het gehuurde aan de Klant toegerekend. In dat geval is de Klant verplicht
tot vergoeding van de schade en redelijke kosten van BabyWatcher, verliest de Klant tevens zijn recht op enige schadevergoeding en
vrijwaart de Klant BabyWatcher tegen enige aansprakelijkheid jegens derden.

11. Schade en Verlies
11.1 Zodra Klant van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen dragen is Klant verplicht om: a. de gebeurtenis
onmiddellijk (binnen 24 uur) aan BabyWatcher te melden; b. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het
bijzonder de aanwijzingen van BabyWatcher op te volgen, de gevraagde inlichtingen en documenten (waaronder een volledig ingevuld en
ondertekend schadeformulier met toedrachtsomschrijving) te verstrekken resp. overleggen en zich te onthouden van handelingen die de
belangen van BabyWatcher kunnen schaden; c. in geval van diefstal van het object of een ander misdrijf met schade tot gevolg onmiddellijk
aangifte te doen bij de politie en een afschrift van het proces-verbaal van aangifte aan BabyWatcher te overleggen.
11.2 In afwijking van het in voorgaande artikelen gestelde geldt, voor zover het de ontvreemde zaak/zaken betreft, in dit geval de datum
waarop de zaak/zaken (vermoedelijk) zijn ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de huurperiode. Indien de
Klant verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan BabyWatcher te overhandigen, geldt de vermissing van het
toestel als een verduistering, waarvoor de brand- en diefstalregeling geen dekking biedt.
11.3 De Klant is jegens BabyWatcher aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos worden van het
gehuurde indien zich dat tijdens de huurperiode plaatsvindt. In dat geval dient de Klant de dagwaarde van de verhuurde zaak te vergoeden.
In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Klant zich tot vergoeding van de reparatiekosten die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt
voor schade aan of diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde. Daarnaast blijft de Klant aansprakelijk voor alle overige
dientengevolge door BabyWatcher geleden schade.
11.4 Voor vermiste zaken, waarvoor door BabyWatcher reeds de dagwaarde aan de Klant is doorbelast en die later alsnog door de Klant
wordt gevonden en geretourneerd, is de Klant de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door BabyWatcher in
mindering gebracht op de aan de Klant te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
11.5 BabyWatcher is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor schade van de Klant die direct het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van BabyWatcher en tot een maximum van driemaal het huurbedrag. BabyWatcher is nimmer aansprakelijk
voor zaakschade, indirecte of gevolgschade zoals – maar niet daartoe beperkt – gemis aan inkomsten, immateriële schade, schade van
derden, bedrijfsschade, gemis aan besparingen of schade wegens niet tijdige levering. Het voorgaande in dit lid is niet van toepassing in het
geval de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van BabyWatcher danwel voorzover dwingend recht beperking van
aansprakelijkheid niet toelaat. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die
BabyWatcher ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie BabyWatcher
of een dergelijke derde aansprakelijk is.

12. Gebreken
12.1 De zaken worden geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn afgeleverd, indien en voorzover op voormelde
documenten niet anders is vermeld. Klachten van de Klant die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare Gebreken aan de zaken en die
tijdens de genoemde inspectie zijn ontdekt, dienen door de Klant binnen 24 uur na levering, Schriftelijk aan BabyWatcher gemeld te
worden.
12.2 Gebreken die ten tijde van voornoemde inspectie niet ontdekt zijn en ook niet hierbij ontdekt hadden behoren te worden, moeten
door de Klant binnen 48 uur na ontdekking hiervan aan BabyWatcher ter kennis worden gebracht, op dezelfde wijze als in voorgaand
vermeld artikel.
12.3 Ieder vorderingsrecht van de Klant jegens BabyWatcher, betrekking hebbend op schade als bedoeld in voorgaande artikelen, vervalt
indien: a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan BabyWatcher ter
kennis zijn gebracht; b. de Klant geen/onvoldoende medewerking aan BabyWatcher verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid
van de klachten; c. de Klant de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of indien zij de
zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de zaken, ongeschikte omstandigheden; d. de Klant, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en

Schriftelijke toestemming van BabyWatcher aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren; e. de zaak
na ontdekking van de Gebreken desondanks in gebruik wordt genomen, of indien na ontdekking het gebruik van de zaak wordt voortgezet,
of f. na verloop van 1 jaar na het moment dat de Klant rederlijkerwijs bekend kon zijn met de schade.

13. Betaling
13.1 Tenzij in schrift anders overeengekomen, dient het Orderbedrag, onmiddellijk vooraangaande aan de levering van het gehuurde, te
worden voldaan.
13.2 In het geval BabyWatcher buitengerechtelijke incassokosten heeft gemaakt bij niet tijdige betaling, worden deze kosten
overeenkomstig de Wet Incassokosten vastgesteld op 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van €40. Tevens is de Klant
over het openstaande factuurbedrag 1% vertragingsrente per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd.
13.3 BabyWatcher heeft onverminderd haar wettelijke mogelijkheden het recht, indien de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, voor zover mogelijk cumulatief, het recht tot/op: a. opschorting van de uitvoering van die
Overeenkomst en/of daarmee direct samenhangende Overeenkomsten, totdat betaling voldoende is zeker gesteld; b. gehele of
gedeeltelijke (buitengerechtelijke) ontbinding van die overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten, zonder dat
BabyWatcher tot enige schadevergoeding is gehouden.

14. Overmacht
14.1 Indien BabyWatcher, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Klant niet kan nakomen, wordt de nakoming hiervan opgeschort
voor de duur van de overmachttoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee maanden hebben beide partijen het recht
de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, in schrift te ontbinden.
14.2 BabyWatcher is niet tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig
heeft kunnen nakomen.
14.3 Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van BabyWatcher die van zodanige aard is, dat
naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BabyWatcher gevergd kan worden. Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend
verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, terrorisme, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, machinebreuk,
technische storingen in het bedrijf van BabyWatcher, tekortschieten van toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie.

15. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
15.1 Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van BabyWatcher, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien de Klant zich opzettelijk
het gehuurde toeëigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet
verlengd, hoewel het risico volledig bij de Klant blijft. De Klant is, behoudens schriftelijke toestemming van BabyWatcher, niet gerechtigd
de gehuurde zaken te vervreemden, te verpanden, ten behoeve van derden te bezwaren of aan derden in gebruik te geven of onder te
verhuren.
15.2 De Klant zal BabyWatcher onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien de zaak in beslag wordt genomen of anderszins aanspraak
wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de zaak. Bovendien zal de Klant aan BabyWatcher op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar
de betreffende zaak zich bevindt.
15.3 Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering of faillissement van de Klant, zal de
Klant de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van
BabyWatcher.
15.4 Een waarborgsom mag door de Klant niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een
afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde. Bij het einde van de Overeenkomst heeft
BabyWatcher echter het recht om door de Klant verschuldigde bedragen, te compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt
teruggeven indien vaststaat dat de Klant aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

16. Schade- en afkoopregeling
16.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 in geval van schade, is de Klant verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming
van vermissing of diefstal van het gehuurde. Dit geldt vanwege haar teruggaafplicht, die te allen tijde geldt. De Klant kan bovengenoemd
risico grotendeels afkopen middels een nader overeen te komen schadeafkoopregeling zoals hierna vermeld.
16.2 Om Klant te behoeden voor onvoorziene kosten voor zijn rekening indien er diefstal en/of schade wordt veroorzaakt aan het
gehuurde, kan de Klant – mits met inachtneming van het overige bepaalde in deze Verhuurvoorwaarden - gebruik maken van een door
BabyWatch aan te bieden regeling ter afkoop van zijn risico bij schade of diefstal c.q. vermissing. BabyWatcher is niet verplicht een
afkoopregeling aan te bieden en kan deze ook te allen tijde, dus ook na de aanbieding, voorafgaand zonder opgaaf van reden intrekken c.q.
weigeren. Deze afkoop van risico geschiedt in de vorm van een toeslag op het huurtarief. De dekking geldt alleen voor de Klant en onder de
voorwaarde dat hij al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze Verhuurvoorwaarden is nagekomen. Van dekking zijn
uitgezonderd: schade ten gevolge van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid. Roekeloosheid van de
Klant worden niet gedekt door de afkoopregeling. Eventuele andere (mede-) aansprakelijke partijen en/of derden, waaronder
verzekeraars, kunnen geen rechten aan deze regelingen ontlenen.
16.3 Vervallen.
16.4 De schade wordt vastgesteld door de technische dienst van BabyWatcher. Indien Klant niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
door BabyWatcher verstrekte schadeopgave of -indicatie of, bij gebreke daarvan, binnen vijf werkdagen na ontvangst van de
(schade)factuur onderbouwd bezwaar aantekent, wordt Klant geacht met de schadevaststelling door de technische dienst van
BabyWatcher akkoord te gaan. Indien de Klant bezwaar aantekent, zullen partijen zich inspannen om gezamenlijk tot overeenstemming te
komen over de aard en oorzaak van de schade. Indien zij daar niet in slagen, zullen zij gezamenlijk een deskundige aanwijzen die als
bindend advies uitspraak doet over de aard en oorzaak van de schade, onverlet de mogelijkheden van elke partij om zich te wenden tot
een rechter.
16.5 De afkoopregeling kan nimmer aanleiding geven tot het doen van enige betaling of het verlenen van enige vergoeding of restitutie aan
Klant, en doet geen afbreuk aan de bestaande rechten van BabyWatcher op grond van de Overeenkomst en deze Verhuurvoorwaarden.

17. Slotbepalingen
17.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Verhuurvoorwaarden of van verhuurovereenkomsten, laat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. BabyWatcher en de Klant zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn, te
vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking.
17.2 Op deze Verhuurvoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. In geval van discrepantie tussen deze Verhuurvoorwaarden en
een bepaling uit het Nederlands Recht prevaleren de Verhuurvoorwaarden, voorzover dat niet in strijd is met dwingend recht.
17.3 Alle geschillen over de uitvoering of uitleg van een tussen partijen gesloten Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

