HUUROVEREENKOMST

VERHUURDER, Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut, 010-2440053
En
HUURDER

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr.
E mail

Gaan een overeenkomst met elkaar aan voor de huur van





Viool
Altviool
Cello
Contrabas

Borgsom

€
€
€
€

15,00
15,00
20,00
20,00

€

120,00

per maand
per maand
per maand
per maand

De huurperiode begint op:

Betalingsvoorwaarden:
Huur en Borg worden op de eerstvolgende maandelijkse factuur na uitgifte van het gehuurde van het Rotterdams Hellendaal
Muziekinstituut gezet. Betaling van deze factuur dient binnen 14 dagen te geschieden op rekeningnummer 50.48.38.695.
Aldus opgemaakt te Rotterdam, d.d.

VERHUURDER

HUURDER

De verhuur zal geschieden onder de voorwaarden als gesteld in de algemene voorwaarden van verhuur
strijkinstrumenten, als vermeld op de achterzijde, die huurder bij deze verklaart te kennen.
Vervanging van snaren en strijkstokharen komen voor rekening van de huurder.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN STRIJKINSTRUMENTEN
Rotterdams Hellendaal Muziekinstituut

Artikel 1.

Algemeen
Voor het verhuren van strijkinstrumenten met toebehoren zal een huurovereenkomst worden opgesteld tussen verhuurder en
huurder, in deze voorwaarde wordt verstaan onder “verhuurder”: Stichting Rotterdams Muziekinstituut dan wel diens gemachtigde
(rechts)persoon, die met huurder een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, voor de verhuur van
strijkinstrumenten met toebehoren daarbij deze voorwaarden in een huurovereenkomst in en door hem op te stellen
huurovereenkomst gebruikt. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “huurder” iedere (rechts)persoon die met verhuurder een
huurovereenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten.

Artikel 2.
1.

De huurovereenkomst

2.

De huurovereenkomst heeft betrekking op het verhuren van één of meerdere strijkinstrumenten met toebehoren een bepaalde
termijn zijnde minimaal een half jaar, voor een door verhuurder te bepalen waarborgsom en huurprijs, naar rato van de kwaliteit van
het te huren instrument. De waarborgsom en minimaal één maand huur dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De verhuurder verplicht zich de huurinstrumenten in goede staat compleet met toebehoren op te leveren.

Artikel 3.

Verplichtingen van huurder

1.

3.

Het is huurder niet toegestaan;
a)
het gehuurde aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of om het
op andere wijze te vervreemden.
b)
het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren behalve voor zover het betreft het verwisselen van snaren
c)
enige reparatiebehandeling aan het gehuurde te verrichten of te doen uitvoeren
Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient direct na ontdekking
aan verhuurder te worden gemeld. Afhandeling van de aard van de schade, zulks ter beoordeling van verhuurder, wanneer huurder
in gebreke c.q. nalatig is geweest, kan verhuurder een schriftelijke bevestiging van de door huurder gemelde schade verlangen.
Tegen eventuele betaling van het door verhuurder geschatte beloop van de reparatiekosten ontvangt huurder in overleg een
vervangingsexemplaar. Deze vervanging heeft geen invloed op de hierboven vermelde huurperiode die door de vervanging niet
wordt onderbroken. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging betrekking op het
vervangingsexemplaar. Huurder is niettemin gehouden de huurtermijnen, op grond van de huurovereenkomst verschuldigd, te
betalen als ware het gehuurde nog aanwezig en intact.
Het hierboven bepaalde mist toepassing indien de noodzaak tot reparatie niet te wijten is aan huurder.

Artikel 4.

Schade bij huur

1.

7.

Ter vermijding van schade of letsel voor zichzelf of voor derden dient de huurder het gehuurde zowel in als buiten gebruik met
vereiste zorgvuldigheid te behandelen.
Huurder dient het gehuurde bij schade direct na overleg bij verhuurder terug te brengen.
Bij niet nakoming van de teruggave-verplichting door de huurder, wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding van
150% van het huurtarief per etmaal voor het gehuurde verschuldigd, één en ander onverminderd de bevoegdheid van verhuurder
tot het eisen van schade vergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
De huurder is aansprakelijk voor alle door verhuurde gemaakte reinigingskosten en reparatiekosten indien het gehuurde in slechte
staat aan verhuurder wordt teruggegeven. Indien niet aan de overeengekomen termijn van terugbrengen door huurder wordt
voldaan, dan wel het gehuurde na ontvangst niet in goede staat van werking verkeerd en/of schade heeft opgelopen, zullen de
daaruit voor verhuurder ontstane schade, kosten en interresten bij huurder in rekening worden gebracht.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade welke het gehuurde na inontvangstneming door de huurder mocht oplopen, nog
ook voor de daaruit ontstane directe of indirecte schade, welke mocht worden toegebracht door het gehuurde, behoudens zijn
aansprakelijkheid in gevolge de wet en dan voor zover dit voor verzekering van verhuurder wordt gedekt.
Indien de huurder op rekening huurt, dient de betaling van de overeengekomen huurtermijn steeds te geschieden per eerste dag
van de in de overeenkomst opgenomen betalingstermijn. Bij regelmatig te late betalingen zal verhuurder gerechtigd zijn teruggave
van het gehuurde te vorderen en zonodig tot opzegging van de overeenkomst over te gaan.
Verhuurder hanteert een Eigen Risico van 50 euro per schadegeval.

Artikel 5.

Geschillen

1.

Op alle huurovereenkomsten, aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde huurders, is het Nederlands recht van
toepassing.
Alle geschillen, welke naar aanleiding van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder mochten rijzen, zullen worden
berecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.

2.

2.
3.

4.

5.

6.

2.

