Algemene Voorwaarden Gerlach Leenmotor.
Voorwaarden lenen van pedicuremotor:
De pedicuremotor wordt met een leeg reservoir, een lege leiding en zonder losse accesoires
(fraistester, testfrais en netsnoer) afgeleverd. Wij verwachten dat u uw eigen, ter reparatie
aangeboden, pedicuremotor zowel als onze leenmotor op dezelfde manier retourneert.
Om in aanmerking te komen voor het gebruik van het lenen van een pedicuremotor dient er
contact opgenomen te worden met Medi Zorg Services om zo een planning te maken. Zonder
afspraak loopt u het risico dat wij u geen pedicuremotor ter leen aan kunnen bieden.

Voorwaarden gebruik van de geleende pedicuremotor.
Bij garantie, onderhoud of reparatiewerkzaamheden kunt u gratis over de geleende
pedicuremotor beschikken.
Bij het ontvangen van de pedicuremotor, die u ter leen wordt aangeboden, dient u de motor te
controleren op eventuele schade. Mocht er zich schade bevinden aan de pedicuremotor, dan
dient u direct contact op te nemen met Medi Zorg Services ivm aansprakelijkheidstelling.
Bij het ontvangen van de pedicuremotor, die u ter leen wordt aangeboden, dient u de motor te
controleren op eventuele storingen. Mocht u eventuele storingen aantreffen, dan dient u direct
contact op te nemen met Medi Zorg Services ivm aansprakelijkheidstelling.
De, ter leen, aangeboden pedicuremotor is en blijft altijd eigendom van Medi Zorg Services. Wij
gaan er daarom van uit dat u zorgvuldig met deze motor omgaat. Mocht blijken dat er door
ondeugelijk gebruik schade aan de motor is opgetreden of een storing is veroorzaakt, dan zullen
wij de gehele reparatiekosten bij u in rekening brengen.
De, ter leen, aangeboden pedicuremotor dient alleen te worden gebruikt door de persoon
waarmee Medi Zorg Services een overeenkomst mee heeft bereikt.
De huurovereenkomst en legitimatie dienen alle op dezelfde naam te staan.
Wij behouden ons het recht voor om te alle tijde zonder opgave van redenen het uitlenen van een
pedicuremotor te weigeren.
Medi Zorg Services gaat er van uit dat u de motor schoon en netjes houd, dit geldt ook voor het
handstuk en motorkabel. Gelieve de motor niet onverpakt te vervoeren.

Voorwaarden retournatie van de geleende pedicuremotor:
Bij retournatie aan het adres van Medi Zorg Services dient u de geleende pedicuremotor op
dezelfde wijze te retourneren zoals u deze heeft ontvangen. (in een stevige doos waar het
handstuk vrij ligt en de motorkabel niet afgekneld zit.)
Bij retournatie via verzending naar Medi Zorg Services dient u de geleende pedicuremotor op
dezelfde wijze te retourneren zoals u deze heeft ontvangen. (in de verzenddoos die speciaal
gemaakt is voor het verzenden van Gerlach pedicuremotoren.)
Wanneer Medi Zorg Services u heeft gemeld dat de werkzaamheden aan uw pedicuremotor
afgerond zijn, dient u de geleende pedicuremotor binnen maximaal 3 werkdagen te retourneren.
Indien u de geleende pedicuremotor niet op tijd retourneert is Medi Zorg Services genoodzaakt
om hiervoor de kosten van € 7,50 per dag in rekening te brengen.

Bij aankomst/afhaling van de, ter leen, aangeboden pedicuremotor dient er voor ontvangst
getekent te worden. Bij tekening voor ontvangst gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met de
Algemene voorwaarden van Gerlach pedicuremotoren. Mocht u niet akkoord gaan met de
Algemene voorwaarden van Gerlach pedicuremotoren, dan dient u de pedicuremotor direct te
retourneren.

