Katrien Kemps
Knoddelstraat 34 - 1761 Roosdaal
0499/40.80.05
katrien.kemps@outlook.com

HUUROVEREENKOMST WISC-V
Wechsler Intelligence Scale fot Children, vijfde editie, Nederlandstalige bewerking voor kinderen van 6-17 jaar

AANVRAAG

Katrien Kemps verhuurt de materialen voor de WISC-V aan psychologen met een
erkenningsnummer bij de psychologencommissie, (ortho)pedagogen of psychologisch
consulenten, etc. Wie de vraag heeft om de WISC-V te huren, kan contact opnemen via
katrien.kemps@outlook.com.
Particulieren komen niet in aanmerking.
AFHALEN EN RETOUR

De WISC-V wordt niet geleverd en dient persoonlijk, door de huurder zelf, opgehaald en terug
gebracht te worden op Knoddelstraat 34 - 1761 Roosdaal. Dit gebeurt op de afgesproken dag
en tijdstip.
Bij het afhalen van de WISC-V wordt een huurovereenkomst in tweevoud ingevuld krijgt de
huurder een exemplaar van de huurovereenkomst. Bij het ondertekenen van de
huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met de gestelde voorwaarden.
HUURPRIJS

Duur
1 Dag (24u)
3 Dagen
7 Dagen

Prijs
24,79€
41,31€
82,64€

+ BTW
+ 21%
+ 21%
+ 21%

Totaal
30€
50€
100€

In de prijs zit één set van alle testformulieren inbegrepen bestaande uit een
antwoordformulier, formulier Symbolen Substitutie Coderen en Symbool zoeken, formulier
Figuur zoeken. Voor bijkomende formulieren betaalt u 10€/formulier.
BETALING

Er wordt een elektronische factuur opgemaakt voor de huur en dit bedrag dient dus niet bij
afhaling en retour betaald te worden. De factuur wordt achteraf via mail verstuurd naar de
huurder.
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WAARBORG

Bij aanvang van de huurperiode voldoet de huurder aan een borg van 250€. Dit bedrag dient
per overschrijving op BE89 0689 0206 7085 gestort te worden. De waarborg zal worden
teruggestort aan de huurder wanneer het materiaal in orde is bij retour.
BOETE

Voor elke dag vertraging van retournering zal een boete gelden van 50€. Dit bedrag zal
verrekend worden met de waarborg. Ook bij laattijdige annulatie (minder dan 24u voor het
afgesproken afhaalmoment) zal een boete in rekening gebracht worden van 50€. Ook dit
bedrag zal verrekend worden met de waarborg.
VERNIELING OF DIEFSTAL

Bij retour zal de verhuurder het materiaal aan controle onderwerpen. Schade of verlies zal
schriftelijk vastgesteld worden en zal dit verhaald worden op de veroorzaker, in dit geval de
huurder. Ook al was de huurder niet de rechtstreekse veroorzaker. De huurder is ten alle tijde
verantwoordelijk voor het materiaal.
Het is te allen tijde verboden om het geleende materiaal als huurder te verhuren aan derden
of het gehuurde materiaal te kopiëren.
GESCHILLEN

De overeenkomst is gebaseerd op het Belgische rechtssysteem. Alle geschillen zullen worden
voorgeleid bij de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Brussel. De voertaal is
Nederlands.
BIJLAGE: MATERIAALLIJST

WISC-V-NL Afname- en scoringshandleiding
WISC-V-NL 1 Scoringsformulier
WISC-V-NL Responsformulieren 1 Symbool Substitutie Coderen en Symbool Zoeken\
WISC-V-NL Responsformulieren 2 Figuur Zoeken
WISC-V-NL Technische Handleiding\
WISC-V-NL Stimulusboek 1
WISC-V-NL Stimulusboek 2
WISC-V-NL Blokpatronen
WISC-V-NL Koffer
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