
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR & REISJES 
 
Wanneer je een doek of drager huurt bij Dragen in de Betuwe of The Wrap Shop (de 
verhuurder) of meedoet aan een reisje van The Wrap Shop (organisator), ga je akkoord met 
de volgende voorwaarden. 
 

1. De huurprijs bedraagt €10 per week en gaat in op de dag van ontvangst. Voor elke dag 
extra betaal je €1 per dag. De borg verschilt per product, afhankelijk van de waarde 
van het product, en bedraagt €25-€100. Borg en huur worden vooraf betaald. 

2. Het product kan via PostNL verzonden worden, aan huis worden opgehaald of 
doorgegeven worden. Verzend- en retourkosten zijn voor de huurder/deelnemer, 
evenals het risico tijdens verzending. Retourneren/doorsturen in dezelfde verpakking 
als waarin het product ontvangen wordt. 

3. Wanneer de huurder het product langer wenst te huren, moet dit tijdig overlegd 
worden. Indien beschikbaar, kan de huurperiode per dag verlengd worden voor €1 per 
dag. Dit bedrag wordt ingehouden op de borg. 

4. Voor het te laat retourneren van producten geldt een boete van €2 per dag die wordt 
ingehouden op de borg. 

5. Voor het retourneren/doorsturen van het product dient de huurder/deelnemer het 
product na te kijken. Eventuele gebreken, beschadigingen of vlekken dienen gemeld 
te worden voor verzending. In overleg wordt bepaald welke actie ondernomen wordt. 

6. Wanneer het product retour/door de volgende deelnemer ontvangen is, wordt het 
nagekeken. Eventuele kosten die gemaakt worden voor reparatie, vervanging en/of 
extra schoonmaakactiviteiten, worden ingehouden op de borg/komen voor rekening 
van de laatste deelnemer. De borg wordt teruggestort binnen 1 week na ontvangst van 
het product, tenzij er nog te maken kosten zijn om het product te herstellen in de 
conditie waarin het werd verhuurd.  

7. Het product wordt niet gewassen of gestreken door de huurder/deelnemer. Mocht dit 
nodig zijn, dient er eerst overlegd te worden. Bij toestemming dient de 
huurder/deelnemer ten alle tijden het waslabel te volgen, tenzij anders 
overeengekomen. Er moet een wasmiddel voor delicate was gebruikt worden, zonder 
optische bleekmiddelen. 

8. Elk product dient uitsluitend gebruikt te worden voor het dragen van kinderen, volgens 
de handleiding en/of op de gebruikelijke manieren. 



9. Het product is in principe enkel voor gebruik van de huurder/deelnemer. Gebruik door 
derden is toegestaan maar volledig op verantwoordelijkheid van de 
huurder/deelnemer. 

10. Er mag niet gerookt worden in of in de buurt van het product en gebruik in een ruimte 
of omgeving waar gerookt is, is niet toegestaan. 

11. Huisdieren mogen niet bij het product komen. 
12. Eten en drinken door de drager en door het kind is niet toegestaan tijdens gebruik van 

het product.  
13. De volgorde, duur en organisatie van een reisje kan te allen tijde aangepast en 

gewijzigd worden door de organisator. 


