Bevalbad te huur bij De GeboorteKade
Bevallen in bad heeft een aantal voordelen ten opzichte van een bevalling buiten het bad.
Het warme water kan bij de geboorte een positieve ondersteunende rol spelen. Zo voelen
vrouwen zich bij een waterbevalling gesteund door water en kunnen de steeds sterker
wordende weeën beter opvangen en tussendoor ontspannen.
Tijdens de zwangerschap kun je bij De GeboorteKade een bad huren. Je krijgt het bad dan
vanaf 37 weken in je zwangerschap, totdat je bevallen bent.
Bij De GeboorteKade zijn twee typen baden beschikbaar:
1. Opblaasbaar bad La Bassine Cocon Normaal
Het opblaasbaar bad La Bassine heeft de beschikking over 4 inwendige handgrepen en 2
handgrepen bovenop. Aangezien het opblaasbare bad wat minder geschikt is om tegen af te
zetten kunt u wel gebruik maken van deze handgrepen om de weeën op te vangen. Het
opblaasbaar bad La Bassine heeft geen zitje. De verticale wanden zijn doorzichtig zodat de
verloskundige een beter zicht heeft over het verloop van de bevalling.Dit bad heeft een
compact formaat. De luchtkamers zijn horizontaal en het bad heeft een paarse kleur.
Inclusief met tas.

2. Opblaasbaar bad La Bassine Cocon Maxi
Het opblaasbaar bad La Bassine heeft de beschikking over 4 inwendige handgrepen en 2 handgrepen
bovenop. Aangezien het opblaasbare bad wat minder geschikt is om tegen af te zetten kunt u wel
gebruik maken van deze handgrepen om de weeën op te vangen. Het opblaasbaar bad La Bassine
heeft geen zitje. De horizontale wanden zijn doorzichtig zodat de verloskundige een beter zicht heeft
over het verloop van de bevalling. Inclusief met tas.
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Het bevalbad:













Is van professionele kwaliteit
Is veilig, stevig en comfortabel
Is groot genoeg om alle houdingen aan te nemen die je maar wilt
Heeft een speciale persoonlijke hoes voor een veilig en hygiënisch gebruik
Heeft een aparte aanvoer‐ en afvoerslang
Is diep genoeg om je buik onder water te houden
Is (afhankelijke van het type bad) groot genoeg om samen met je partner in te
bevallen
Is eenvoudig op te zetten
Is door het gebruik van de pomp, snel leeg te maken
Heeft een goede temperatuurcontrole door een betrouwbare badthermometer
Wordt geleverd met handleiding
Wordt naar tevredenheid gebruikt door zowel de barende, haar partner als de
verloskundige

Het bevalpakket bestaat uit:











10 meter aanvoerslang (deze is transparant!)
10 meter afvoerslang (deze is grijs-oranje van kleur!)
In verband met de hygiëne gebruiken we nooit één en dezelfde slang!
Een set kraankoppelingen
Een elektrische dompelpomp om het water uit het bad te pompen
Een elektrische luchtpomp om het bad met lucht te vullen maar ook om de lucht uit
het bad te pompen zodat u deze goed, plat kunt opvouwen
Een goede badthermometer
Een schepnetje
Een afdek hoes om het bad op temperatuur te houden
Persoonlijke hygiënische hoes voor de bevalling
Handleiding

Enkele aanvullende tips!
 Het is noodzakelijk om een binnenkraan met warmwateraansluiting aanwezig te hebben die
geschikt is om daar de vulslang op aan te sluiten.
 Het opzetten van het bad kost veel tijd (+- 1 uur). Houd hier rekening mee tijdens de
bevalling.
 Blaas sowieso alvast een keer het bad op om te weten hoe alles werkt (incl, testen
wateraansluitingen op de kraan). Bad helemaal vol laten lopen hoeft nog niet. Bekijk ook hoe
de lucht- en waterpomp werken.
 Leg (oude) handdoeken gereed om eventueel (spat)water op te vangen
Voor meer informatie over bevallen in water: https://www.oerbron.nl
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Tarieven:
La Bassine Cocon Normaal
Huur € 120,Heb je de cursus HypnoBirthing gevolgd bij Zelfverzekerd Zwanger dan bedraagt de huur
€ 100,Dit bedrag is inclusief een hoes en set om je bad te vullen en leeg te pompen. Je ontvangt
hiervan een factuur zodra je het bad komt halen.
La Bassine Cocon Maxi
Huur € 150,Heb je de cursus HypnoBirthing gevolgd bij Zelfverzekerd Zwanger dan bedraagt de huur
€ 120,Dit bedrag is inclusief een hoes en set om je bad te vullen en leeg te pompen. Je ontvangt
hiervan een factuur zodra je het bad komt halen

Voorwaarden:
De Huurperiode
De huurperiode van het bad pakket bedraagt 5 weken: 3 weken voor tot 2 weken na de
uitgerekende datum. De huurperiode kan niet worden verlengd.
Als het bad in slechte staat of incompleet terug ontvangen wordt dan zullen de kosten voor
reparatie, vervanging en/of schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.
De GeboorteKade is niet aansprakelijk indien het bad op een onjuiste manier gebruikt wordt
voor, tijdens en na de bevalling. Test het bad van tevoren!
Betalingsvoorwaarden
Binnen twee weken nadat u twee contracten ontvangen heeft dient u 1 exemplaar ondertekend
terug te sturen. Het bad wordt nu voorlopig op uw naam gereserveerd. De
annuleringsvoorwaarden gaan in als wij een ondertekend contract ontvangen hebben.
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering vóór aanvang (bad is nog niet in huis) van de huurperiode moet er een geldige
reden bestaan om in aanmerking te komen voor terugbetaling van een deel van de huursom of
het betalen van een deel van de huursom.
U krijgt uw geld teruggestort minus € 25,00 reservering- en administratiekosten. Als u nog niet
betaald heeft dan moet u dus nog € 25,00 op onze girorekening storten.
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De GeboorteKade vraagt u om een schriftelijke verklaring van een dokter, specialist of
verloskundige.
Geldige redenen zijn:








als er sprake is van een stuitligging of dwarsligging;
een vroeggeboorte;
als er sprake is van een te hoge of lage bloeddruk;
als er sprake is van zwangerschapsvergiftiging;
bij een extreem laag ijzergehalte;
bij opname in een ziekenhuis wegens andere aandoeningen.
Bij annulering zonder geldige reden zullen wij het gehele bedrag in rekening brengen.

Nb. Het kan gebeuren dat u tijdens de bevalling toch geen gebruik maakt van het bad, hiervoor kunnen
verschillende (persoonlijke) redenen zijn. De GeboorteKade is hiervoor niet verantwoordelijk en de
betaalde huur zal dan ook niet worden teruggestort na afloop van de bevalling.

Halen en brengen
Het bevalbad wordt door u opgehaald en uiterlijk 3 dgn. na de bevalling teruggebracht op het
volgende adres: Aarkade 70, 2406 BW Alphen aan den Rijn (vooraf bezoek graag melden!).
Handleiding
Bij het ophalen van het bad ontvangt u een instructie set met een gebruiksaanwijzing, adviezen
en tips over het gebruik van het bad. Test het bad altijd van tevoren!
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Voor meer informatie over bevallen in water: https://www.oerbron.nl
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Huurder:

Alphen aan den Rijn, dd/mm/jj
Huurcontract: La Bassine Professional Normaal/Maxi
Hierbij ontvang je de huurovereenkomst voor een bevalbad type La Bassine Professional
Normaal/Cocon.
Ik vraag je het contract te ondertekenen en binnen 14 dagen vanaf de dagtekening aan mij
terug te sturen. Indien het document niet binnen deze termijn is geretourneerd dan vervalt
de reservering. Je wordt vriendelijk verzocht een eventuele afmelding hoe dan ook aan De
GeboorteKade door te geven.
Ondergetekende huurt van de GeboorteKade een compleet bad-bevallingspakket voor de
periode van …. t/m …. Je gaat daarbij akkoord met de voorwaarden.
De kosten voor het huren van een bad voor deze periode bedraagt €….
Ik verzoek je het verschuldigde bedrag uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode
over te maken op giro NL29 KNAB 0258 2012 58 ten name van ZelfVerzekerd Zwanger.
De uiterste betaaldatum: …
Vermeld daarbij duidelijk je naam en het type bevalbad.
Met vriendelijke groet,
Marike Bahlmann
Aarkade 70
2406BW Alphen aan den Rijn
Tel. 06 11517617
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de bijgaande huurvoorwaarden.
Handtekening akkoord

Datum: 10 juli 2019
Namens de GeboorteKade
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Handtekening akkoord

Datum:
Namens de huurder

