
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUURVOORWAARDEN 

 

 

Deze huurvoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Symbols of Love.  

 

algemeen 

 Bij het huren van een geboortebord is een geldige legitimatie (rijbewijs, paspoort of 
identiteitskaart) verplicht. 

 Bij het huren van een geboortebord ontvangt huurder een contract. Huurder verklaart bij 
ondertekening van het contract de toepasselijkheid van zowel deze Huurvoorwaarden als de 

Algemene Voorwaarden van Symbols of Love te aanvaarden. 

 De te huren geboorteborden kunnen uitsluitend na telefonisch overleg worden bekeken, 
opgehaald of teruggebracht. 

 Het gehuurde geboortebord en eventuele toebehoren blijven eigendom van Symbols of Love 
en mogen tijdens de huurperiode niet uitgeleend of verhuurd worden aan derden. 

 Indien het gehuurde geboortebord niet op het adres van huurder geplaatst wordt, dient dit 

vooraf kenbaar gemaakt te worden aan Symbols of Love. Zowel huurder als de derde partij 
zullen zich conformeren aan deze Huurvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van Symbols 

of Love. 
 

huurperiode / reserveringen 

 Reservering van de borden is slechts beperkt mogelijk en uitsluitend in combinatie met een 
bestelling van tenminste 25 geboortekaartjes of 25 kraambedankjes. Wanneer u een 

reservering plaatst wordt het betreffende bord vanaf één week voor tot één week na de 
vermoedelijke bevallingsdatum plus de huurperiode vrijgehouden. 

 Bij reservering wordt een afspraak gemaakt over het aantal weken dat de huurder het bord wil 

huren.  
 Een reservering is definitief zodra Symbols of Love de reservering per e-mail heeft bevestigd. 

 De huurder kan de huurperiode verlengen, na overleg met Symbols of Love en indien andere 
verhuurafspraken dit toestaan. 

 Bij het eerder terugbezorgen van het gehuurde geboortebord vindt geen restitutie plaats.  

 Voor elke dag dat het geboortebord te laat wordt geretourneerd wordt € 2,50 ingehouden op 
de borgsom. 

 
borgsom / verschuldigd huurbedrag 

 De borgsom en het verschuldigde huurbedrag dienen bij het afhalen van het te huren bord 

contant te worden voldaan. 
 Bij het terugbrengen van het gehuurde bord wordt de borgsom terugbetaald. In geval van 

schade wordt de terug te betalen borgsom verminderd met de kosten voor herstel-
werkzaamheden, zulks ter beoordeling van Symbols of Love. Ook eventuele kosten voor het te 

laat retourneren van een geboortebord worden ingehouden op de borgsom. 

 Artikelen, welke gelijktijdig met het huren van een geboortebord worden besteld, dienen bij 
bestelling betaald te worden en kunnen dus niet via de borgsom verrekend worden. 
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schade en diefstal 

 De huurder is gedurende de gehele huurperiode verantwoordelijk voor het gehuurde 

geboortebord. Bij het afhalen van een geboortebord ontvangt huurder een instructie voor het 
plaatsen, verwijderen en/of klein onderhoud van het geboortebord. 

 Het is niet toegestaan het gehuurde geboortebord op een andere manier te bevestigen dan met 
de meegeleverde bevestigingsmaterialen en conform de meegeleverde instructie. 

 Huurder wordt verzocht tijdens de huurperiode, indien nodig, maatregelen te treffen om schade 

te voorkomen als gevolg van gelegenheden met een reële kans op beschadiging of vernieling 
van het gehuurde geboortebord (bijvoorbeeld storm, vandalisme, diefstal).  

 Een gehuurd geboortebord dient in originele staat geretourneerd te worden. Het is derhalve 
niet toegestaan het geboortebord op enigerlei manier te veranderen (beschrijven, zagen, 

boren, lijmen, etc.), te bewerken (voorwerpen, spijkers, punaises aanbrengen, etc.), te 

beplakken of andere handelingen te verrichten welke schade kunnen veroorzaken aan het 
gehuurde bord. 

 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht 
worden toegebracht. Alle kosten vanwege beschadiging, diefstal, vermissing e.d. zijn voor 

rekening van de huurder. Deze kosten worden mogelijk niet geheel door de borg gedekt.  

 Bij beschadiging van het gehuurde geboortebord wordt een bedrag ter hoogte van de herstel-
werkzaamheden ingehouden op de borgsom, zulks ter beoordeling van Symbols of Love. 

 Symbols of Love draagt zelf zorg voor het groot onderhoud van de geboorteborden. Het is dan 
ook niet toegestaan zelf herstelwerkzaamheden aan de geboorteborden uit te voeren. 

 Bij diefstal of vermissing van het gehuurde moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie. 

 Aangezien de borgsom van de borden in geen enkele verhouding staat tot de werkelijke 
vervangingskosten, wordt bij diefstal of oneigenlijk gebruik van een bord (zoals bijvoorbeeld 

plaatsing buiten van een binnenbord) in aanvulling op de reeds betaalde borgsom een 
aanvullend bedrag in rekening gebracht. De hoogte van dit aanvullende bedrag is afhankelijk 

van het soort bord en geheel ter beoordeling van Symbols of Love.  

 Symbols of Love aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade bij huurder of derden 
welke zou kunnen ontstaan door plaatsing, transport of gebruik van de geboorteborden. 

  


