Verhuur testmateriaal
Kinderpraktijk HiPPO verhuurt een collectie psychologisch en pedagogisch testmateriaal (indien gewenst
met bijbehorende formulieren). Als zelfstandige is het nu dus ook mogelijk om testen af te nemen
zonder het kostbare testmateriaal zelf aan te moeten schaffen! Ideaal als u incidenteel een test wilt
gebruiken zonder de noodzaak van dure aanschaf en grote pakketen met formulieren.
U kunt de aanvraag indienen vanaf uw werk- of huisadres, waarna het materiaal in Hilversum kan
worden opgehaald of naar u wordt verzonden. Het testmateriaal is spiksplinternieuw en wordt uiteraard
goed verpakt en verzekerd verzonden.
Het testmateriaal bestaat uit:
 BADS-C-NL | Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children
Testbatterij voor executief functioneren (o.a. planning en organisatie) bij kinderen van 8 t/m 15 jaar.
 WPPSI-III-NL | Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
Het bepalen van de algemene intelligentie van kinderen van 2;6 jaar t/m 7;11 jaar.
 WISC-III-NL & WISC-V-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III/V-NL
Het bepalen van de algemene intelligentie van kinderen van 6 t/m 16 jaar.
 WAIS-IV-NL | Wechsler Adult Intelligence Scale IV-NL
Het bepalen van de algemene intelligentie van adolescenten en volwassenen van 16 t/m 84;11 jaar.

Huurtermijn
De standaard uitleentermijn is 7 dagen, maar verlenging is mogelijk mits op tijd aangevraagd en er nog
geen andere reservering geplaatst is.
Het geleende materiaal dient u uiterlijk op de laatste dag van de uitleentermijn terug te brengen of op
de dag voorafgaand aan de laatste dag van de uitleentermijn terug te zenden via Verzekerservice pakket
Het risico en de kosten van verzending zijn voor de huurder.
Nadat u de huurovereenkomst met de gemaakte afspraken heeft ondertekend en de factuur en de borg
heeft voldaan, wordt het materiaal overhandigd of verzonden.
Uitlenen
Als u het testmateriaal bijv. vanaf een dinsdag huurt dan is de procedure als volgt:
Ophalen: U haalt het materiaal op dinsdag op en brengt het een week later op dinsdag weer terug.
Verzenden: Het testmateriaal wordt op maandag verzonden, zodat u het dinsdag in huis heeft. Een week
later stuurt u het met Verzekerservice pakket weer op maandag voor 17.00u terug. Zo is het
testmateriaal verzekerd bij verlies of beschadiging. U heeft een verzendbewijs en kunt het pakket
eenvoudig volgen met Track & Trace. De verhuurder tekent voor ontvangst. De kosten voor het
versturen zijn tot 10 kg. € 14,45. Versturen met Verzekerservice pakket kan via PostNL.
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Huurprijs
Test
BADS-C –NL
WPPSI-III-NL
WISC-III-NL
WISC-V-NL
WAIS-IV-NL

Huurprijs
€ 100,€ 200,€ 150,€ 200,€ 200,-

* De huurprijzen zijn gebaseerd op een uitleentermijn van één week.
* De huurprijs moet vooraf of uiterlijk op de eerste dag van de huur zijn overgemaakt.

Verkoop van testformulieren
Bij de uitleen van de testen is het mogelijk om eventueel benodigde vragenlijsten, antwoord- of
scoreformulieren e.d. bij te kopen. Geef vooraf bij uw reservering op hoeveel u waarvan nodig heeft.
Borg
Bij aanvang van de huurperiode voldoet de huurder tevens een borg van € 500,-. De borg zal worden
teruggestort aan de huurder, mits het teruggebrachte materiaal in orde is bij ontvangst.
Boeteregeling
Voor iedere dag vertraging in de retournering is de huurder een extra huurbedrag van € 50,- per dag
verschuldigd. Hiermee willen we een betere beschikbaarheid van het materiaal bewerkstelligen. Boetes
worden verrekend met de borg.
Vernieling en diefstal
Huurders dienen uiteraard zorgvuldig om te gaan met de testmaterialen. Als huurder bent u
aansprakelijk voor beschadiging, niet op tijd inleveren of verlies van het door u geleende materiaal,
ongeacht de oorzaak. Bij constatering van vernieling, misbruik, ontbreken of diefstal van testmateriaal
zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker. I.v.m. copyright is het niet toegestaan
om testmateriaal te kopiëren. Tevens mag er geen geleend materiaal aan derden worden doorgeleend.
Toegang en autorisatie
Uitleen van testmateriaal is uitsluitend mogelijk aan gebruikers die minimaal een master psychologie of
(ortho)pedagogiek hebben behaald. Deze restrictie heeft o.a. te maken met de specifieke eisen die aan
het gebruik van dit materiaal worden gesteld.
Interesse om te huren?
Wanneer u meer informatie wilt en/of een reservering wilt plaatsen voor de verhuur, dan kunt u contact
opnemen met Kinderpraktijk HiPPO.

E-mail: info@kinderpraktijkhippo.nl
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