Algemene voorwaarden
2011 algemene voorwaarden materiaalhuur

INCIDENTELE VERHUUR SCOUTINGMATERIALEN
De huur betreft materialen van scouting Jan de Rooij te Sprang-Capelle zoals aangegeven op de bij
deze algemene voorwaarden gevoegde offerte en / of factuur.
De tarieven horende bij het huren van de materialen waarop deze algemene voorwaarde van toepassing
is zijn te vinden op de bijgevoegde offerte en / of factuur.
Door het betalen van de aanbetaling dan wel de waarborgsom, voortvloeiend uit een geaccepteerde
offerte, gaat u akkoord met het huren van de materialen, aangegeven in de offerte, conform deze
algemene voorwaarden. Het huren vindt plaats onder de volgende bepalingen en bedingen:
Artikel 1: huurprijs
De huurprijs dient voldaan te worden volgens de termijnen vermeld op de bijbehorende offerte en / of
factuur. De verschuldigde bedragen dienen overgemaakt of gestort te worden op
giro/bankrekeningnummer 52.47.19.314 t.n.v. Scouting Jan de Rooij te Sprang-Capelle ovv huursom
<<naam huurder en datum van huren>>
Artikel 2: waarborgsom
Door het betalen van een waarborgsom of aanbetaling is de huur een feit conform deze algemene
voorwaarden.
Indien de verhuurder kiest voor een aanbetaling dan is deze 20% van de huurprijs en wordt na betaling
op de huurprijs in mindering gebracht.
Naast de in artikel 1 vermelde huurprijs is de verhuurder gerechtigd om, via de offerte en factuur, de
huurder een waarborgsom te vragen. Zowel de waarborgsom als de aanbetaling dienen na acceptatie
van de offerte per ommegaande betaald te worden. Indien de offerte zijn geldigheid heeft verloren kan
de verhuurder in een nieuwe offerte een andere waarborgsom vragen.
Artikel 3: huurperiode
De huurperiode staat vermeld op de geaccepteerde offerte en de daaruit voortvloeiende factuur.
De huurder zal bij het accepteren van de offerte zich ervan moeten vergewissen dat de juiste
huurperiode is aangegeven op de offerte beschikbaar zijn dan wel de geleden schade te vergoeden.
Artikel 4: zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na
gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen. De
verhuurder zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig
aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan materialen.
Voorwerpen welke bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode
ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend
worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te
boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.
Artikel 5: restitutie waarborgsom
Indien geen schade aan materialen is geconstateerd en indien de huurder ook overigens aan de
verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom binnen 14
dagen na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of
overschrijving op een door de huurder aangegeven bank of girorekening. Voor zover dit niet de rekening
t.n.v. de huurder mocht zijn, wordt toch de verhuurder te allen tijde geacht rechtsgeldig te hebben
betaald, tenzij kwade trouw van de zijde van de verhuurder bewezen wordt.
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Artikel 6: annuleringsclausule
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. Dit bedrag zal worden
gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden,
Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de huur annuleert, is
het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer
voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De
waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van €12,50 administratiekosten.
Artikel 7: rechten verhuurder
De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde materialen te inspecteren op juist gebruik.
Artikel 8: vrijwaring voor schade
De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht
voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.
Artikel 9: ontbinding
Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, voldoet, is
de verhuurder bevoegd de huur met onmiddellijke ingang als af te breken. Restitutie van de in artikel 2
genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom 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: annuleren van de huur.
Alle opzeggingen vermeld in deze algemene voorwaarden en onderliggende offerte en / of factuur
geschieden per aangetekend schrijven.
Juni 2011
Scouting Jan de Rooij Sprang-Capelle
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