
Professionele verhuur       

Voor professionelen en studenten in het perinataal werkveld hebben we een aparte regeling  

wat betreft verhuur. 

1. Boeken 

Noteer alle gevraagde gegevens op een blanco briefje. Bewaren in kaft verhuur, luik 

‘Verhuur Professionelen’.  

- Professionelen: zie gewone boeken uitleen: waarborg 20 euro en 0.50 euro per 

boek/week en 2.50 euro per boek/maand 

- Studenten: waarborg 20 euro, geen huurgeld maar max. 1 maand uitlenen. Daarna: 

gewone regeling bib. 

 

2. Didactisch materiaal  en boxen 
- Professionelen en studenten kunnen  i.f.v.  een les, opleiding of consult didactisch 

materiaal uitlenen. 

 

Voorwaarden: 

- Het materiaal moet op voorhand gereserveerd worden.  

- De ontlener moet het materiaal afspraak komen halen en terug brengen. Als ECK zijn 

we soepel i.v.m. openingsuren. 

- Men betaalt een waarborg van 20 euro en een huurprijs van : 

  5euro/dag 

 20 euro/week 

 30 euro/2 weken 

Dag ophalen + brengen wordt als 1 dag verrekend.  

Werkwijze: 

- Noteer alle gevraagde gegevens op een blanco briefje. Bewaren in kaft verhuur, luik 

‘Verhuur Professionelen’. De waarborg wordt genoteerd. 

- De box/het materiaal wordt op maat gemaakt. Bij het meenemen en terugbrengen 

wordt de inhoudslijst nagekeken .  

- Folders of staaltjes mogen worden uitgeleend. Bij het terugbrengen worden ze terug 

aangevuld. 

Op vraag kan een nieuwe box samen gesteld worden.  

Lesgevers die het materiaal gebruiken in het ECK of in opdracht van het ECK in de Huizen 

van het Kind gebruiken moeten het materiaal vooraf reserveren. Zij betalen geen waarborg 

en geen leengeld. Indien de lesgever het materiaal elders wenst te gebruiken: zelfde 

leenvoorwaarden als andere professionelen. 



Studenten betalen voor de perinatale workshops in de HvhK wel de waarborg, geen 

leengeld. 

Een aantal HvhK hebben matten en ballen die ze aan elkaar kunnen uitlenen. Via een 

ophaaldienst van de stad kan dit materiaal op de juiste plaats terecht komen. 
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