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Allereerst willen wij u bijzonder bedanken voor het huren van deze Nije Slingers! 
Hiermee steunt u De Nije Stichting, voor informele psycho-oncologische zorg aan 
iedereen die geconfronteerd is (geweest) met kanker en hun naasten.  

Omdat wij de Nije Slingers voor verhuur aanbieden zijn wij genoodzaakt hiervoor 
onderstaand reglement op te stellen, zoals ook anderen dit hebben gedaan.  

 

HUURVOORWAARDEN NIJE SLINGERS 

• De huurprijs en de borg voor Nije Slingers dient direct contant te worden 
voldaan. 

• De huurprijzen kunt u terug vinden op de website van De Nije Stichting. 

• Afhalen en terugbrengen van de slingers kan alleen op afspraak. Indien u 
tijdens de huurperiode besluit de slingers te willen houden, worden de kosten 
in mindering gebracht op de verkoopprijs. 

• Het is niet toegestaan de slingers door te verhuren aan derden.  

• Het is de huurder niet toegestaan de slingers door te knippen of in te korten. 
Gebeurt dit toch, dan wordt de verkoopwaarde van de slingers in rekening 
gebracht.  

• Neem in geval van schade contact op met De Nije Stichting.  

• De huurder is verantwoordelijk voor de slingers en zal er voor zorg dragen dat 
deze in goede staat en droog terug gebracht worden naar de Nije Stichting. 

• Bij beschadiging/vermissing van het materiaal wordt een bedrag in rekening 
gebracht ter hoogte van de verkoopwaarde; dit is ter beoordeling aan de 
verhuurder. Ga ook netjes en voorzichtig met de materialen om.  

• De Nije Stichting is niet aansprakelijk voor de door materiaal aangerichte 
schade na bijvoorbeeld storm, ondeskundig ophangen etc.  

• Neem minimaal een dag voordat de slingers retour moeten contact op met De 
Nije Stichting voor het maken van een afspraak. Bij het niet tijdig retourneren 
betaalt u een boete van €7,- per dag. 

• U hoeft de slingers niet te reinigen MAAR, is het materiaal vochtig/nat, dan 
zullen de kosten ter hoogte van de verkoopwaarde in rekening gebracht 
worden. 

 

Misschien is het leuk uw gasten te vertellen dat deze vlaggetjes onderdeel zijn geweest 
van het wereldrecord langste gehaakte vlaggenlijn van 11.970 m.  

Iedereen kan deze slingers te huren of kopen.  

De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan De Nije Stichting 

 


