BEPALINGEN I.V.M. HUUR/VERHUUR
Artikel 1
De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, de goederen nader beschreven
en opgesomd in artikel 10 hierna;
Artikel 2
De huurder erkent de voorwerpen die in voormelde inventaris opgesomd zijn in ontvangst te
hebben genomen, ze goed te kennen en ze te aanvaarden in de staat waarin zij zich op
heden bevinden;
Artikel 3
De verhuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle opgesomde voorwerpen zijn volle en onbelaste
eigendom zijn en dat geen ervan het voorwerp uitmaken van enige gerechtelijke
beslaglegging of eigendomsvoorbehoud;
Artikel 4
De huurder verklaart vertrouwd te zijn met het gebruik der in huur gegeven goederen en
verbindt er zich toe er een oordeelkundig gebruik van te maken en ze in goede staat van
werking en onderhoud te bewaren;
Artikel 5
De huurder neemt alle werkings-en onderhoudskosten te zijnen laste voor de hele duur van
de huurovereenkomst en zal ze bij het einde ervan in perfecte staat, enkel rekening
houdend met de normale gebruiksslijtage, aan de verhuurder teruggeven;
Artikel 6
De huurder zal aan de verhuurder een bedrag betalen van……………..EURO, als huurgeld.
Dat bedrag moet op het rekeningnummer 737-0242924-79 gestort zijn uiterlijk
op…………………..;
In geval van laattijdig betaling is naast de wettelijke intrest tevens een schadevergoeding
verschuldigd 20 euro zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is;
Artikel 7
De huurovereenkomst is afgesloten voor een duur van………........dagen.
Artikel 8
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder gerechtelijke
tussenkomst te ontbinden, ingeval van niet-betaling, verkeerde behandeling, gebrek aan
onderhoud of indien naar zijn oordeel de goederen door de huurder niet op zorgvuldige wijze
wordt gebruikt, onverminderd de rechten van de verhuurder op schadevergoeding.
Artikel 9
Het zal de verhuurder te allen tijde toegelaten zijn toegang te hebben tot de plaatsen waar de
verhuurde goederen zich bevinden en ze aan een onderzoek te onderwerpen;
Artikel 10
Deze huurovereenkomst slaat op de hiernavermelde inventaris :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Artikel 11
Tot waarborg van de goede uitvoering van zijn verplichtingen deponeert de huurder in
handen of op rekening van de verhuurder een bedrag van………….EURO dat hem zal
terugbetaald worden bij beëindiging van de overeenkomst in de mate waarin hij zich van zijn
verplichtingen ten opzichte van de verhuurder zal gekweten hebben. Deze waarborgsom
brengt ten bate van de huurder geen intrest op.
Artikel 12
Aansprakelijkheid:
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kwetsuren of
andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit gebruik van huurmateriaal.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de
goederen mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met
schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.
De huurder is verantwoordelijk voor verlies en diefstal van het huurmateriaal.

