Huurovereenkomst
Huurder

: ____________________________

Adres

: ____________________________

Plaats

: ____________________________

Telefoon

: ____________________________

Huurperiode:

:

__________________________

Ophalen door huurder / bezorgen door verhuurder

:

__________________________

Terugbezorgen door huurder / ophalen door verhuurder

:

__________________________

De volgende materialen zijn voor bovengenoemde huurder gereserveerd:
1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

6

€

7

€

8

€

9

€

10

€

Huurprijs totaal

€

Transport

€

Op- en afbouw

€

Bemanning

€
Bankrekening NL89RBRB0969767862

Totaal inclusief BTW
Te voldoen:

€

uiterlijk _________
per bankrekening
bankrekeningNL89RBRB0969767862,
107738678, uiterlijk ___________
contant bij afgifte materialen
contant bij terugname materialen

Voor akkoord:
namens JRS Spelverhuur

namens huurder

naam : _____________________

naam : ____________________

datum : _____________________

datum : ____________________

JRS Spelverhuur
Fazantplein 26, 7064
7064EG
CVSILVOLDE
SILVOLDE
0315–323309 / 06–12895408
Op al onze transacties zijn de algemene huurvoorwaarden JRS Spelverhuur van toepassing (zie achterzijde van deze pagina)

Algemeen huurvoorwaarden JRS Spelverhuur:
De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst.
1.

Inhoud overeenkomst:
De verhuurder stelt de materialen ter beschikking aan de huurder gedurende de overeengekomen periode. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de huurder het gehuurde zelf op te halen en voor een deugdelijk vervoermiddel
zorg te dragen. Indien de materialen moeten worden bezorgd, zullen de materialen enkel worden afgeladen en niet naar de
plaats worden gebracht waar ze worden gebruikt.

2.

Reclame en controle van goede staat van materialen:
De verhuurder draagt er zorg voor, dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeren. Bij het ophalen
door de huurder, of bij het bezorgen door verhuurder van de materialen, dient de huurder de materialen grondig te
inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. De huurder dient de verhuurder direct te wijzen op
gebreken. Bij het accepteren van de materialen, wordt de huurder geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd, in te
stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

3.

Verpakking – vervoer:
De verhuurder draagt er zorg voor de materialen zodanig te verpakken en te zekeren, dat zij bij normaal vervoer hun
bestemming in goede staat bereiken. Indien de huurder voor het vervoer zorg draagt, dan is de huurder volledig
verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze van vervoer.

4.

Veiligheid:
De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen, tenzij hij een beroep
kan doen op overmacht. Het is de huurder niet toegestaan om de materialen voor andere dan recreatieve doeleinden te
gebruiken. Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden verstrekt ten behoeve van het gebruik van de
gehuurde materialen.

5.

Gebruik door derden:
Het is de huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan, mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met
de verhuurder. De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzicht van de verhuurder voor het
gebruik door derden van het gehuurde.

6.

Aansprakelijkheid:
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht al
dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt. De huurder vrijwaart de verhuurder
voor alle schade van derden waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk kan worden gesteld. De huurder
vrijwaart de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van
gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade die de huurder of
een derde aan wie de huurder het gehuurde ter beschikking heeft gesteld, lijdt ten gevolge van het niet goed functioneren
van het gehuurde. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet tijdig nakomen van de afspraken van de door de
verhuurder ingeschakelde hulppersonen. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken
van het gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voorvloeiende schaden en kosten niet
aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.

7.

Verandering, reparaties en vervanging:
Het is nimmer toegestaan veranderingen aan te brengen aan het gehuurde. Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het
gehuurde, dan dient de huurder hierover vooraf overleg te plegen met de verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder
voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te (laten) voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening
van de huurder geschieden. Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde aan de verhuurder terug
te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van
de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

8.

Overmacht:
Van overmacht aan de zijde van de verhuurder is sprake indien de verhuurder na het sluiten van de huurovereenkomst
wordt verhinderd aan zijn verplichtingen van deze huurovereenkomst te voldoen door oproer, molest, brand- of
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen door derden
bij wie de verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige zaken buiten schuld of de risicosfeer van de
verhuurder. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder wordt verhinder, heeft de
huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen. Indien de overmacht intreedt terwijl
de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, heeft de huurder het recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de
huurprijs naar rato van de reeds verstreken huurperiode te voldoen.

9.

Annulering:
De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode
geschiedt, dient de huurder 50% van huursom te betalen. Bij annulering uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huurperiode,
dient de huurder 75% van de huursom te betalen, daarna is de volledige huursom verschuldigd.

10. Betaling:
Betaling dient contant te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurder niet of niet tijdig de
overeengekomen huursom betaalt, is de huurder in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd zonder dat een in
verzuimstelling noodzakelijk is. Daarnaast is de huurder alsnog gehouden de buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten te
voldoen die door de verhuurder moeten worden gemaakt. De buitengerechtelijk kosten bedragen minimaal 15% van de
huursom, met een minimum van € 50,00.
11. Toepasselijk recht en geschillen:
De huurovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van
de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemakt voorzover de Burgerlijke Rechter
daartoe wettelijk bevoegd is.

