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Voorwaarden uitleenservice voor gastouders  
 
Gastouders van Gastouderbureau Berend Botje kunnen  
voor de opvang van gastkinderen tegen betaling van een borg  
artikelen lenen via onze uitleenservice. 
 
Reserveren 

• Wil je een artikel lenen? Dan kun je deze reserveren door een e-mail te sturen aan 
facilitairedienst@berendbotje.nl. Vermeld hierin je naam, adres, de artikelen die je wilt 
lenen en de datum wanneer je deze wilt komen ophalen op het centraal bureau in 
Zwaag.  

• Mochten de aangevraagde artikelen niet voorradig zijn, dan hoor je dit zo spoedig 
mogelijk van ons. Je aanvraag komt dan op de wachtlijst.  

• Je ontvangt van ons per mail een bevestiging van je reservering. Hierin staat welke 
artikelen voor je gereserveerd zijn en wanneer je deze kunt ophalen.  

 
Terugbrengen 

• Voor afloop van de uitleentermijn van één jaar breng je de artikelen weer terug op het 
centraal bureau. Als je de artikelen al eerder niet meer nodig hebt, breng je deze 
uiteraard zo spoedig mogelijk terug. Hiervoor kun je een afspraak maken via 
facilitairedienst@berendbotje.nl.  

 
Borg 

• Voor de geleende artikelen betaal je een borg. Je kunt deze borg contant betalen als je 
de artikelen komt ophalen. Let op: er is geen pinautomaat aanwezig.  

• Je ontvangt de borg retour als de artikelen op tijd, schoon, compleet en in goede staat 
worden teruggebracht.  

• Indien de artikelen niet op tijd (binnen één jaar) worden teruggebracht, zijn wij 
genoodzaakt € 10,- boete per artikel per maand in rekening te brengen.  

 
Algemeen 

• Per artikel kun je maximaal één exemplaar lenen. 

• De uitleentermijn is maximaal één jaar. 

• Mochten de artikelen defect raken en je bent niet in staat dit zelf te repareren, neem dan 
zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij vertrouwen erop dat je zorgvuldig met onze 
artikelen omgaat, zodat wij deze ook weer aan andere gastouders kunnen uitlenen.  

 
Assortiment  
Dit is het volledige assortiment van artikelen dat je bij ons kunt lenen: 
 

Artikel Borg 

autostoel (± 1 t/m 3 jaar) € 15,- 

autostoel (± 4 en ouder) € 15,- 

box + boxkleed € 35,- 

buggy  € 20,- 

duobuggy € 35,- 

campingbedje  € 15,- 

fietszitje (voor) € 25,- 

fietszitje (achter)  € 25,- 

kinderstoel € 10,- 

wandelwagen (combi: kinderwagenbak + buggy) € 50,- 

tweelingwandelwagen (achter elkaar) € 50,- 

mailto:facilitairedienst@berendbotje.nl
mailto:facilitairedienst@berendbotje.nl


GOB versie 20190904 

tweelingwandelwagen (naast elkaar) € 70,- 

wandelwagenverkleiner (nestje; alleen i.c.m. tweelingwandelwagen) € 15,- 

 
Mocht je iets nodig hebben dat niet in het bovenstaande overzicht staat, dan kun je dit 
wellicht zelf aanschaffen. De kosten die je maakt voor de opvang van je gastkinderen zijn 
fiscaal aftrekbaar.  
 
 
Gastouderbureau Berend Botje 
 

 

Bezoekadres De Oude Veiling 6 
1689 AA Zwaag 

  
Meer informatie/reserveren facilitairedienst@berendbotje.nl 

www.berendbotje.nl 
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