HUUROVEREENKOMST
Contractnummer: 2013-T01

De ondergetekenden:
1.
en
2.

Vereniging Scouting Gelre Groep te Twello (verhuurder),
Naam huurder

:

Contactpersoon (indien organisatie) :
Adres

:

Postcode + woonplaats

:

Telefoon

:

verklaren:
dat de huurder van de verhuurder huurt;
een groepstent, formaat 6 x 12 meter. (N.B. dit is exclusief ca 2 meter extra ruimte rondom, welke nodig
is voor de scheerlijnen)
Bij de huur is het brengen, opzetten, afbreken en ophalen van de tent inbegrepen. (uitsluitend binnen de
verhuurregio)
De overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en bedingen:

Artikel 1: Huurprijs
De huurprijs van de tent wordt berekend per weekend (één tijdblok), midweek (één tijdblok), of per week
(twee tijdblokken). Een weekend vangt aan op zaterdagochtend en eindigt op zondagavond. Een
midweek vangt aan op maandagochtend en eindigt op vrijdagavond. Een week loopt van
zaterdagochtend tot de vrijdagavond. Bij huur gedurende een deel van voornoemde perioden wordt de
volledige periode in rekening gebracht.
DE HUURPRIJS BEDRAAGT:
.... tijdblokken á € 150
waarborgsom
Totaal

=€
= € 150,-------------------=€

===========
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BETALING:

Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt of gestort te worden op bankrekening 36.28.03.056,
t.n.v. Vereniging Gelre Groep te Twello, onder vermelding van HET CONTRACTNUMMER VAN DE
HUUROVEREENKOMST.
De overeenkomst is pas definitief nadat de ondertekende huurovereenkomst binnen 14 dagen na
dagtekening door ons retour is ontvangen en betaling heeft plaatsgevonden.
Artikel 2: Huurperiode
De huurperiode gaat in op ……………om……. uur en eindigt op ………………om…… uur.

Artikel 3: Zorgplicht en aansprakelijkheid
Na het opzetten van de tent kan de huurder deze inspecteren. Eventuele gebreken worden in de bijlage
bij deze huurovereenkomst vermeld, en door huurder en verhuurder voor akkoord ondertekend. Nadat
verhuurder de tent heeft opgezet en inspectie heeft plaatsgevonden, zijn beschadigingen, van welke aard
en ernst dan ook, voor rekening en risico van de huurder.
De huurder is verplicht op de in artikel 2 aangegeven tijd van het einde van de huur de tent schoon en in
lege staat ter beschikking van de huurder te stellen. Deze zal de tent inspecteren en eventuele nieuwe
gebreken aan de huurder melden. Deze nieuwe gebreken zullen ook in de bijlage bij deze overeenkomst
opgetekend worden en door huurder en verhuurder voor akkoord ondertekend.
Hierna zal de verhuurder voor het afbreken van de tent zorg dragen.
Nieuw geconstateerde gebreken zal verhuurder, voor rekening van de huurder, laten herstellen. De
hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de
schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, dient de huurder het resterende bedrag op
eerste verzoek te voldoen aan verhuurder.

Artikel 4: Restitutie waarborgsom
Indien geen schade is geconstateerd, indien huurder de tent schoon heeft opgeleverd en indien de
huurder ook overigens aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst heeft voldaan, zal de
waarborgsom na de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op
de door de huurder bij betaling gebruikte bank- of girorekening.

Artikel 5: Annulering
Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is
aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Wanneer de huurder minder dan
een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan
de verhuurder verschuldigd. Wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende
huurder wordt gevonden, zal bovengenoemd bedrag niet in rekening gebracht worden. In dat geval zullen
reeds betaalde gelden worden gerestitueerd onder aftrek van € 15,= administratiekosten.

Artikel 6: Beperking gebruik gehuurde
Het is de huurder verboden het gehuurde in onderhuur af te staan.
Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om zorg te dragen voor eventuele vergunningen, welke
vereist zijn bij het plaatsen en/of gebruiken van de tent. (bij onder andere, maar niet beperkt tot, het
plaatsen op openbare plaatsen en het veroorzaken van geluidsoverlast tijdens het gebruik van de tent)
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Artikel 7: Vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, diefstal of
ongevallen welke mochten voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 8: Verzekering en aansprakelijkheid
Indien gewenst, kan huurder zelf het gehuurde verzekeren. Voor zover tijdens de huurperiode door
toedoen van anderen dan huurder schade ontstaat, is de huurder voor deze schade aansprakelijk. Er kan
in dat geval geen “in-de-plaats-stelling” plaatsvinden.

Artikel 9: Ontbinding overeenkomst
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de
verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen.
Restitutie van de waarborgsom alsmede van de eventuele huursom zal in dat geval niet plaatsvinden. In
geval van faillissement of van surseance van betaling verleend aan de huurder, zijn de curator van de
huurder, dan wel haar vereffenaars aansprakelijk voor de voldoening van alle voor de huurder uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 10: Opzegging van de huurovereenkomst
Alle opzeggingen en of wijzigingen vermeld in deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

Wij vertrouwen op een correcte afhandeling en wensen u alvast een prettig gebruik van de tent toe.

Het huurcontract ontvangt u in 2-voud, wilt u 1 exemplaar ondertekend retour sturen.

Namens Vereniging Scouting Gelre Groep
Verhuurder;

Namens Huurder;

Naam:T. Kolkman.

Naam:…………………………………..

Plaats: Twello

Plaats:…………………………………..

Datum:

Datum:………………………………….
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Bijlage

Reeds aanwezige gebreken vóór gebruik:

Geconstateerde gebreken na gebruik:

Opmerking: Uitsluitend voor leden van Scouting Gelre Groep Twello, kan op
verzoek en bij eigen gebruik, een aangepast tarief gerekend worden. In dat
geval bedraagt de eerder genoemde prijs per tijdsblok geen 150 euro, maar 50
euro.
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