Verhuurovereenkomst
Tussen KSA Herdersem (hierna verhuurder genoemd) enerzijds
en ________________________________________________
(hierna de huurder genoemd) anderzijds, is overeengekomen
hetgeen hierna volgt:

 De verhuurder verhuurt aan de huurder het hierna
beschreven materiaal: _____________________________
 De verhuurder erkent dat dit materiaal zich in goede staat
van onderhoud bevindt en geen gebreken of beschadigingen
vertoont, behalve die welke uitdrukkelijk worden vermeld:
_______________________________________________
 Het materiaal wordt door de huurder afgehaald te
Herdersem (jeugdhuis), Grote Baan 225, op __ / __ / ____
om __________. Het zal door de huurder gebruikt worden
te _________, van __ / __ / ____ tot __ / __ / ____.

Zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen moet de huurder
zorgen voor voldoende personen die zullen helpen bij het
opzetten en neerleggen van sommige materialen, met name
tenten, alsook om het materiaal snel en vlot te kunnen
controleren. Tevens is het wenselijk dat er voor het opzetten of
neerleggen van sommige materialen, met name tenten, drank
voorzien is voor de helpers.

 De huurder verbindt zich ertoe om het gehuurde materiaal
met de meeste zorg en volgens de regels van de kunst te
gebruiken, alsof het zijn eigendom was. Het is hem
verboden het gehuurde materiaal op enigerlei wijze ter
beschikking te stellen van derden, gratis of tegen betaling.
 De verhuurder heeft ten allen tijde het recht ter plaatse het
gebruik van de verhuurde materialen te controleren en aan
de huurder alle maatregelen op te leggen die hij nodig acht
om beschadiging te voorkomen.
 De verschuldigde huurprijs bedraagt: ________________
 De
volledige
huurprijs
wordt
betaald
aan
de
vertegenwoordiger van de verhuurder bij het terugbrengen
van het verhuurde materiaal.
 De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging of
verlies, ook wanneer dit veroorzaakt zou zijn door
omstandigheden die in zijnen hoofde als overmacht zouden
kunnen beschouwd worden, zoals bijvoorbeeld storm of
diefstal.
 De vergoeding van eventuele schade wordt vastgesteld in
onderling overleg. In geval van totaal verlies van materiaal
wordt de schadevergoeding bepaald in nieuwwaarde in de
heden geldende verkoopsprijzen.

Gedaan te ____________, op __ / __ / ____ in twee originele
exemplaren, waarbij elke partij erkent er één van te hebben
ontvangen.

De verhuurder,

De huurder(s),

