Algemene huurvoorwaarden / gebruiksvoorschriften podium delen -versie 2015Muziek Vereniging Klarenbeek

1. Definities
Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze
algemene voorwaarden, de volgende betekenis:
- Verhuurder: Muziekvereniging Klarenbeek die het gehuurde beschikbaar stelt;
- Huurder: de partij met wie verhuurder de huurovereenkomst sluit;
- Partijen: de verhuurder en huurder;
- Algemene voorwaarden: deze Algemene huurvoorwaarden voor roerende zaken;
- Gehuurde: de podium delen incl. toebehoren die eigendom zijn van verhuurder en die middels de
huurovereenkomst worden verhuurd aan huurder;
- Huursom: het totale bedrag aan huurkosten;
- Overmacht: alle omstandigheden die nakoming door verhuurder verhinderen of onevenredig
bemoeilijken, en die zij redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden, voorkomen of verhinderen, ook al
waren deze omstandigheden ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de
huurovereenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen verhuurder
en huurder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3. Huurovereenkomst
De huurovereenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst door huurder en
verhuurder.
4. Gebruiksvoorschriften
4.1 Het is niet toegestaan het gehuurde (zonder goedkeuring van verhuurder) buiten te gebruiken.
4.2 Montage van het gehuurde dient te geschieden conform onderstaande uitleg:
Poten in het frame aanbrengen en vastzetten door middel van aanwezige hendel.
5. Afhalen van het gehuurde
5.1 Het gehuurde wordt bij verhuurder afgehaald.
5.2 Huurder dient ervoor te zorgen dat hij op het overeengekomen tijdstip aanwezig om het gehuurde
in ontvangst te nemen.
5.3 Huurder dient zelf te zorgen voor het inladen. Daarnaast dient het vervoer middels deugdelijk
transport te geschieden.
6. Risico
Vanaf het moment van afhalen is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en
risico van huurder.
7. Staat gehuurde
Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande aan of op het moment van het afhalen en/of
bezorgen te controleren of te laten controleren. Indien huurder dit achterwege laat of het gehuurde
na het uitvoeren van de controle zonder op- of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde
geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.

8. Goed huurder
8.1 Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen. Huurder dient het gehuurde te
gebruiken in overeenstemming met de gebruiksfunctie van het gehuurde en aanwijzingen van
verhuurder en diens werknemers nauwgezet op te volgen en het gehuurde doelmatig te beveiligen.
8.2 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, in gebruik te geven of anderszins
aan een derde ter beschikking te stellen.
9. Retourneren van het gehuurde
9.1 Huurder dient het gehuurde op het overeengekomen tijdstip te retourneren.
9.2 De huurperiode eindigt nadat de verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd en in ontvangst
heeft genomen.
9.3 Huurder dient zelf te zorgen voor het uitladen. Daarnaast dient het vervoer middels deugdelijk
transport te geschieden.
10 Aansprakelijkheid huurder
10.1 Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen
aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder (onder andere) schade door vermissing,
verduistering, diefstal, vervreemding en het verloren gaan van het gehuurde.
10.2 Huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en
reinigingskosten, indien het gehuurde in slechte staat en/of beschadigd aan verhuurder wordt
geretourneerd.
10.3 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient na
ontdekking onverwijld aan verhuurder te worden medegedeeld.
10.4 Huurder is tevens aansprakelijk voor boetes, onkosten en schaden, die ontstaan door onjuist
hanteren en opbouwen van het gehuurde in strijd met de gebruiksvoorschriften, dan wel in strijd met
de aanwijzingen omtrent het gebruik door verhuurder.
10.5 Huurder is gehouden verhuurder te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, van welke aard
dan ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde, alsmede redelijke kosten van verweer
tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
10.6 Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder meer
begrepen schade als gevolg van vermissing, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde.
11. Schadevergoeding
Bij schade door vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het gehuurde dienen
de (nader te bepalen) kosten door de huurder aan verhuurder te worden vergoed.
12. Aansprakelijkheid verhuurder
12.1 Voor aanspraken door derden welke voortvloeien uit (toerekenbare) aansprakelijkheid van
verhuurder, heeft verhuurder een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aan de verhuurder
toerekenbare schade en/of letsel van welke aard dan ook, waaronder begrepen lichamelijk letsel, is
beperkt tot het bedrag dat krachtens de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering
wordt uitgekeerd.
12.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit herstel of verandering van het
gehuurde, verricht door huurder.
12.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke niet bestaat uit materiële- en immateriële
schade (zuivere vermogensschade).

13. Betaling en borg
13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, ontvangt de huurder een factuur welke vooraf
voldaan dient te worden. Kortingen gelden alleen wanneer dit schriftelijk is vermeld in de
huurovereenkomst.
13.2 De borgsom bedraagt per € 100,13.3 Na retournering van het gehuurde zal de borgsom aan huurder worden terugbetaald, onder
aftrek van eventuele schade en kosten.
14. Rechtskeuze en forumkeuze
Op de rechtsverhouding tussen verhuurder en huurder is Nederlands recht van toepassing.
Deze Algemene huurvoorwaarden voor roerende zaken zijn tevens te raadplegen op
www.muziekverenigingklarenbeek.nl

