Huren van een Puckababy of een Pacco-inbakerdoek
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Deel 2

VOORWAARDEN
We weten dat inbakeren vaak heel veel rust (terug) brengt.
Maar...
Twijfel je tussen de Puckababy (deze slaapzak begrenst) en Pacco-inbakerdoek (deze
inbakerdoek bakert conform de richtlijnen) ?
Of zit je baby net tussen de Pacco Primo en de Piccolo in? Of tussen de Pacco Piccolo en
Comodo? En wil je daarom eerst een kleinere maat Pacco-inbakerdoek huren?
Of heb je maar voor een kortere tijd een Pacco Primo, Piccolo of Comodo of een afbouw Paccoinbakerdoek (Pacco Plus Medium of Large) nodig?
Ik bied de mogelijkheid zowel een Puckababy als een Pacco-inbakerdoek voor kortere of langere
periodes te huren.
Wanneer je bij mij een Puckababy komt huren betaal je de actuele verkoopprijs conform de site
www.puckababy.nl.
Wanneer je een Pacco-inbakerdoek komt huren betaal je mijn verkoopprijs; zie mijn website
www.diannesissingbabymassage.nl.
Breng je na de huurperiode de Puckababy of de Pacco-inbakerdoek in goede staat terug krijg je
het aankoopbedrag minus € 7,50 per uitgeleende week retour.
De huurprijs van een Puckababy of Pacco-inbakerdoek wordt per volle week berekend en is dus
altijd een veelvoud van € 7,50.
Overschrijd je met de huurduur de verkoopprijs wordt de Puckababy of Pacco-inbaker-huurdoek
je eigendom.
Breng je de Puckababy of Pacco-inbaker-huurdoek (na een korte huurperiode) terug ontvang je
de verkoopprijs - € 7,50 ( per week huur) retour.
Koop je bij mij, na aanleiding van het huren van een Puckababy of Pacco inbakerdoek, een nieuwe
Pacco-inbakerdoek ontvang je € 2,50 korting; ook als je een andere maat Pacco-inbakerdoek
koopt dan dat je gehuurd hebt.

Met vriendelijk groet
Dianne Sissing-van der Meer
Fysiotherapeut en inbakerdeskundige.

Mothercare4babies te HUISSEN, K.v.k. nr. 09154135 Centraal Gelderland, BTW.nr. NL0265.30.284.B0
AGB code zorgverlener 04-113358 - AGB code praktijk 04-18662 - BIG nr. 39034440404

