HUUROVEREENKOMST

PROBAR

VERHUURDER:

PRO Hoeilaart

Contactpersoon:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:

gsm:
mail:

HUURDER:
Contactpersoon
Straat:
Postcode:
Woonplaats:

gsm:
mail:

1560
HOEILAART

De

PROBAR - die bestaat uit de volgens bijlage omschreven elementen en accessoires-

wordt verhuurd tegen een vergoeding van €50 per dag / €75 per weekend
(Pro-leden betalen resp. €40 en €60)
De waarborgsom bedraagt €100
De goederen zullen worden verhuurd vanaf………………………………………
De goederen zullen uiterlijk geretourneerd worden op………………………………
Voor deze uitleen/verhuur gelden de op de bijlage 2 gestelde voorwaarden.
In tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………………………….……. op ……………………..
Namens de verhuurder

(handtekening)

Namens de huurder

(handtekening)

DOCUMENT 2

HUURVOORWAARDEN:
Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de PROBAR, met de daarbij
vermelde accessoires, welke is gesloten tussen de verhuurder en de huurder.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
Artikel 3. Levering en terugbezorging.
De huurder dient zelf de PROBAR bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het
huurcontract, bij de verhuurder terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is
overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de
PROBAR zal belasten, eventueel mits betaling van een vergoeding.
Verhuurder en huurder dienen zich strikt te houden aan het tijdstip dat werd
overeengekomen met betrekking tot leveren en terugbezorgen.
Artikel 4. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
5.1. De huurder is verplicht bij de levering van de PROBAR, deze grondig te inspecteren
op eventuele gebreken.
Artikel 5. Verplichtingen huurder.
De huurder dient als een goede huisvader zorg te dragen voor de PROBAR, en hem in
geen enkel geval onbeheerd achter te laten, tenzij hij ergens veilig is ondergebracht.
De huurder is verplicht de PROBAR slechts te gebruiken voor het overeengekomen
initiatief.
De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de PROBAR.
De PROBAR moet volledig en proper terugbezorgd worden.
Onderverhuur en beschikbaar stelling aan derden kan enkel mits toestemming van de
verhuurder.
Artikel 7. Herstelling
Indien herstellingen noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling,
reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak
die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan
afzonderlijk en extra aan de huurder aangerekend.

Artikel 8. Waarborgsom.
De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de
verhuurder een waarborgsom te betalen zoals vermeld in de overeenkomst. ofwel wordt
het bewijs van de storting voorgelegd, ofwel wordt ze cash betaald bij afhaling.
De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met
de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging
De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract,
indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft
voldaan, aan de huurder terug te geven.
Artikel 9. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid voor de PROBAR gedurende de
tijd dat hij ter beschikking van de huurder is en de huurder zal daartoe de goederen
zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door vandalisme, verlies, diefstal,
beschadiging, brand, enz.
Artikel 10. Schade en gebreken.
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de PROBAR onmiddellijk aan de
verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot
reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de PROBAR zal de verhuurder
slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen.
Artikel 11. Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de
PROBAR veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de
verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien
uit het oneigenlijk gebruik van de PROBAR door hem dan wel door derden.
Artikel 12. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze
overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande
bepalingen in strijd zijn.
Artikel 13. Betaling.
De wijze van betaling van waarborg en huurgeld zal in onderling overleg worden bepaald.

