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Huren van een Nova-Blend
Het is mogelijk om een Nova-Blend bij ons te huren en indien men dat wenst met gunstige voorwaarden te kopen. Wij
verhuren uitsluitend wanneer men akkoord is met onze huurvoorwaarden!

Huurvoorwaarden
1.

De eerste huurperiode is minimaal 3 maanden
o Het te betalen bedrag bestaat uit een borgsom en 3 maanden huur.
o Dit bedrag dient vooraf te worden voldaan. Het liefst via de iDEAL module van onze website.
o De borgsom wordt terugbetaald bij beëindigen huur indien er geen schade aan apparatuur is.
o Bij koop brengen wij het reeds betaalde in mindering.
o Bij koop binnen 3 maanden 15% korting op standaard prijs.
o Bij geen bericht van opzeggen huur, gaan we stilzwijgend over naar de tweede huurperiode.

2.

De tweede huurperiode is 9 maanden
o Steeds rond de eerste van de maand innen we d.m.v. automatische incasso de maandelijkse huur.
o Per geweigerde incasso kunnen we € 10,- administratiekosten in rekening brengen.
o Op het bankafschrift staat het bedrag excl. btw en de btw gespecificeerd.
o De opzegtermijn is één maand.
o De borgsom wordt terugbetaald bij beëindigen huur indien er geen schade aan apparatuur is.
o Bij koop brengen wij het reeds betaalde in mindering.
o Bij koop binnen 6 maanden 10% korting op standaard prijs.
o Bij koop binnen 12 maanden 5% korting op standaard prijs.
o Bij geen bericht van opzeggen huur, gaan we stilzwijgend over naar de derde huurperiode.

3.

De derde huurperiode van maximaal 12 maanden
o Indien apparaat niet is teruggestuurd, geldt huurtarief van de 3e huurperiode, zoals in onderstaande tabel is
vermeld.
o De opzegtermijn is één maand.
o De borgsom wordt terugbetaald bij beëindigen huur indien er geen schade aan apparatuur is.
o Bij koop geld de standaard prijs.
o Als alle 12 termijnen van deze derde huurperiode voldaan zijn is het apparaat uw eigendom.

4.

Beëindigen huur
o De opzegtermijn is één maand.
o Wanneer de apparatuur in de goede oorspronkelijke staat is, storten we de borgsom op uw rekening .
o Pas bij ontvangst apparatuur is de huur beëindigd.

5.

Garantie
o We geven tijdens de huurperiode garantie op de apparatuur.
o Geen garantie op snoeren, connectoren, naaldhouders en schade door onoordeelkundig gebruik.

6.

Verantwoordelijkheid
o Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor toegebracht letsel of behaalde resultaten.

7.

Verzenden apparatuur
o Retourzendingen dienen voldoende te zijn gefrankeerd en verzekerd (track & trace).
o Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd.
o Zorg altijd voor een bewijs van verzenden.

8.

Tarieven
o De actuele tarieven staan op onze website www.nova-blend.nl vermeld.
Nova Blend iD

Nova Blend iD-plus

Nova-Blend iQ

Borgsom

€ 163,00

€ 178,00

€ 196,00

Eerste 3 maanden

€ 326,10

€ 356,30

€ 392,60

Te betalen (iDEAL)

€ 489,10

€ 534,30

€ 588,60

e

€ 108,70

€ 118,77

€ 130,87

e

€ 163,05

€ 178,15

€ 196.30

Modellen

2 huurperiode (9x)
3 huurperiode (12x)
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