*Klanten in orde met de bijdragen aanvullende diensten.
**Gratis, enkel bruikbaar bij een bed van de verhuurdienst.
= transport, toelichting van het gebruik en reiniging/onderhoud van het toestel achteraf.

UITLEENDIENST
PRIJZEN TOEBEHOREN*
Artikel

Standaardprijs

Aerosolmasker kind

€ 3,50

Prijs OZ leden
(aanvullend voordeel)
€ 2,28

Aerosolmasker volwassene

€ 3,50

€ 2,28

Afkolfset Lansinoh enkel

€ 17,90

€ 16,11

Afkolfset Lansinoh dubbel
Alternating oplegmatras
(wisseldrukmatras)
Eenpersoonsmatras

€ 35,80

€ 32,22

€ 49,95

€ 34,96

€ 250,00

€ 175,00

Matrasbeschermer 90x200

€ 20,00

€ 13,00

1 paar krukken volwassene

€ 20,00

€ 18,00

1 paar krukken kinderen

€ 35,00

€ 31,50

* Toebehoren kunnen we omwille van hygiënische redenen niet terugnemen of omruilen. Levering toebehoren kunnen enkel
in combinatie met uitlenen materiaal. OZ klanten in orde met de bijdragen aanvullende diensten krijgen een korting van 10%.
Bezorg hiervoor je factuur aan je OZ kantoor.

UITLEENDIENST

UITLEENVOORWAARDEN

De uitleendienst wordt georganiseerd door Partena en OZ gezondheidsshop vzw, met zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg
5 en met ondernemingsnummer 0420. 367.316.

BETALING VAN HUURGELD
De uitlening gebeurt tegen betaling van een huurprijs, vermeld in het contract. Het te betalen dagbedrag is afhankelijk van het
uitgeleende materiaal. De eerste huurperiode duurt steeds minimaal 30 dagen. Na verloop van deze 30 dagen, kunnen de
huurgelden per dag worden aangerekend.
Maandelijks krijgt de ontlener een factuur toegestuurd vanuit de uitleendienst. Het vermelde bedrag dient binnen 14 dagen na
factuurdatum via overschrijving overgemaakt te worden op de bankrekening vermeld op de factuur. Bij gebreke van betaling
tegen de vervaldatum, vermeld op de factuur, wordt van rechtswege een administratiekost aangerekend van€ 15 voor de
verdere opvolging/invordering van de achterstallige huurgelden. In afwijking hiervan is de factuur voor de eerste huurperiode
van 30 dagen onmiddellijk betaalbaar bij levering van het gehuurde goed.

LEVERINGS- EN OPHAALKOSTEN EN VERKOOP VAN ACCESSOIRES

De servicekosten zijn integraal ten laste van de ontlener.

TERUGGAVE VAN MATERIAAL
Door ondertekening van het uitleencontract bevestigt de ontlener het materiaal in goede staat ontvangen te hebben. Het
geleende materiaal blijft eigendom van Partena en OZ gezondheidsshop vzw. De ontlener is verantwoordelijk voor het
geleende materiaal en zal dit als een goede huisvader gebruiken. Het materiaal dient ingeleverd te worden in dezelfde stoot
als het zich bevond bij overhandiging. Het materiaal dient proper en goed onderhouden te worden gedurende de ganse
uitleenperiode.

DUURTIJD VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst goot in op de dag van ondertekening en wordt aangegaan voor een duur van minimum 30 dogen. Bij
gebreke van beëindiging van de huur na de eerste huurperiode van 30 dagen wordt de huur stilzwijgend verlengd, telkens
voor periodes van l dag. Het contract kan na een periode van 30 dagen op elk gewenst moment stopgezet worden door
melding hiervan door de ontlener aan OZ, Partena en OZ gezondheidsshop vzw of OZ uitleendienst. De overeenkomst zal
dan beëindigd worden op de dag van de aanvraag tot beëindiging.

AANSPRAKELIJKHEID
De Partena en OZ gezondheidsshop vzw is niet aansprakelijk voor ongevallen of letsels voortvloeiend uit een onregelmatig of
verkeerd gebruik van het geleende materiaal of een onvoldoende onderhoud van het geleende materiaal.
De ontlener is verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van het materiaal. Alle eventuele herstellingen en/of
vervangingskosten zijn ten laste van de ontlener.
In het geval van schade, diefstal, of slecht functioneren van het materiaal dient de Partena en OZ gezondheidsshop vzw zo
spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld. Partena en OZ gezondheidsshop vzw behoudt zich het recht om
schadevergoeding te eisen alsook om de overeenkomst met onmiddellijke ingang Ie beëindigen indien schade toegebracht
wordt aan het ontleende goed of indien het ontleende goed niet als een goede huisvader wordt gebruikt.
De huur van het materiaal is persoonlijk. Het materiaal mag niet aan derden worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.
Een verantwoordelijke van de Partena en OZ gezondheidsshop vzw is gemachtigd het gebruik van het materiaal te
controleren. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

VERWERKING VAN GEGEVENS
Bij het uitlenen van materiaal worden bepaalde gegevens verwerkt die het uitlenen mogelijk maken, zoals naam- en
adresgegevens. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst. De
verwerkingsverantwoordelijke, Partena en OZ gezondheidsshop vzw, verwerkt deze gegevens ook om je te informeren over
de producten en evenementen van Groep OZ. Je hebt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het
recht om de gegevens die zijn opgeslagen te raadplegen, verbeteren of schrappen. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden
via het webformulier op de website:www.oz.be/over-oz/persoonlijke-levenssfeer/aanvraag
Bij verdere vragen in verbond met het privacybeleid kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer via
i;,rivocy@oz.be.

EfflîffiiM,HtJ I gezondheid I vakantie I vitaliteit I comfort

een slimme zet

Tijdens het weekend en op deze weekdagen is levering of afhaling niet mogelijk.

Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag

1 januari 2021
5 april 2021
13 mei 2021
14 mei 2021
24 mei 2021
12 juli 2021
21 juli 2021
13 augustus 2021
1 november 2021
11 november 2021
12 november 2021
24 december 2021
30 december 2021
31 december 2021

Nieuwjaarsdag
Paasmaandag
O.H.-Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Vervang dag Vlaamse feestdag
Nationale feestdag
Vervang dag O.L.V. Hemelvaart
Allerheiligen
Wapenstilstand
Brugdag
kerstavond
Stocktelling
Brugdag

