
Huurvoorwaarden

Artikel 1. Huurder verklaart ontvangst van de gehuurde spullen.

Huurder verklaart de materialen in huur  te aanvaarden tegen de in deze overeenkomst vermelde voorwaarden. De huurder

verklaart de hiervoor bedoelde goederen, inclusief de daarbij behorende accessoires, in goede staat in ontvangst te hebben

genomen en aldus na afloop van de huur weer terug te geven.

Artikel 2. Huurperiode, opzegging en verlenging.

Het gehuurde moet aan het einde van de overeengekomen huurperiode worden teruggegeven. Indien geen overeenkomst

van verlenging van de huur aanwezig is, kan de huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. Alle dagen

gedurende welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, worden in

rekening gebracht.

Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de verhuurder niet worden aangenomen. 

Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van de verhuurder,

zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van hoeft te maken, de huurperiode steeds met een dag worden

verlengd, danwel zal de verhuurder de goederen onverwijld weer tot zich nemen. 

Artikel 3. Waarborgsommen.

De huurder heeft bij de verhuurder een waarborgsom betaalt zoals vermeld op het huurcontract. Na teruggave van de

materialen volgt restitutie van de waarborgsom onder aftrek van eventuele nog onbetaalde huur en/of schadevergoeding  of

kosten, die de verhuurder moet maken om de materialen weer in staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen.

Artikel 4. Eigendom en inspectie.

De verhuurder blijft ten alle tijde eigenaar van het verhuurde materiaal, ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het

recht, in nader overleg met de huurder, de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde materiaal te controleren .

Artikel 5. Uitlenen, onderverhuur.

Het verhuurde mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder dat de verhuurder

daarvan in kennis is gesteld en zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 6. Afhalen, bezorgen, levertijd.

Indien de verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de huurder te bezorgen, zal de

verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen

van de levertijd kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling. Over de dagen gedurende de verhuurder niet

in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan de huurder, is de huurder geen huur verschuldigd.

Artikel 7. Risico, aansprakelijkheid.

Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige

schade, die het gehuurde na de in ontvangst neming mocht oplopen, noch ook de daardoor indirecte schade. De verhuurder

is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, die mocht worden toegebracht door het

gehuurde. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen die derden

tegen de verhuurder aanhangig maken ter zake van het door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. De normale uit

dit contract voortvloeiende kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder.

Artikel 8. Risico verzekering.

In geval van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde dienen alle risico's, vanaf het moment van overdracht van het materiaal

aan huurder of diens gevolmachtigde, door de huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide

maatschappij.

Artikel 9. Gebrek, schade.

De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder. De huurder dient alle defecten aan het gehuurde onmiddellijk te

melden aan de verhuurder. Indien reparaties door de verhuurder noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte

accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan

worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 10. Betaling.

De borg plus huur dienen vooruit betaald te worden. Bij teruggave van de goederen word de borg terugbetaald of binnen 14

dagen teruggestort op rekening van de huurder.

Artikel 11. 

Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan de verhuurder terug te (laten)

bezorgen, dient de huurder aan de verhuurder een door de verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte

van de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal.
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