Huurovereenkomst fotobox
In deze overeenkomst wordt verstaan onder verhuurder:
De heer Kristof DE STICKERE met handelsbenaming FOTO STICKIE te 8450 Bredene Prinses
Elisabethlaan 35,ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0828.706.434
en
Huurder:
…………………………………………………………………………(bedrijfsnaam indien van toepassing)
Contactpersoon …………………………………………………………….
……………………………………………………….
Adres+huisnummer …………………………………………………………….
………………………………………………….
Postcode+Plaats …………………………………………………………….
……………………………………………………..
Telefoonnummer(s) …………………………………………………………….
………………………………………………..
BTW nummer ……………………………………………………………. …………………..(indien van
toepassing)
IBAN………….. ………………………………………………………………………………………. (ivm
terugstorten borg)

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst
Apparatuur: Fotobox

Artikel 2. Tarieven

Huurkosten: € ……………. voor het totaal van …….. uur.
De huurder dient de huurprijs contant en volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen wordt.
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Artikel 3. Borg

De verhuurder kan borg eisen van de huurder, te voldoen voor of tijdens het installeren van de Fotobox.
Wanneer de apparatuur tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, zulks ter beoordeling van de
verhuurder,wordt het borgbedrag direct teruggestort op rekening van de huurder.
De borg bedraagt: € ……..

Artikel 4. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal ……. uur.
De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur op de
locatie wordt neergezet en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer losgekoppeld wordt op
locatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Start huurperiode (datum + tijdstip waarop huurder apparaat wil gebruiken)
…………………………………
Einde huurperiode (datum + tijdstip tot wanneer huurder apparaat wil gebruiken)
…………………………………
Evt. opmerkingen ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Artikel 5. Levering – installatie - schade
De apparatuur wordt door verhuurder afgeleverd en geïnstalleerd op locatie. De huurprijs is te allen tijde
verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. In geval van bezorging door verhuurder
verbindt de verhuurder zich ertoe de apparatuur tijdig te bezorgen, zodanig dat de apparatuur tenminste op de
overeengekomen huurperiode ingezet kan worden. De apparatuur wordt door verhuurder opgehaald, uiterlijk
op datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht
daarvan, is voor rekening van de huurder.
De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de
huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de
gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de
gehuurde apparatuur.
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Artikel 6. Annulering
Indien de huurder bij de verhuurder een optie heeft genomen op de te huren apparatuur en vervolgens van
huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen:
Indien de huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan 48 uur vòòr de aanvang van de
huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan 24 uur vòòr de aanvang van de huurperiode is
de huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later dan 24 uur vòòr de aanvang van de huurperiode is de
huurder de volledige huurprijs verschuldigd.

Artikel 7. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder
zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige
opslag indien nodig.
De fotobox kan niet in regen of slecht weer functioneren.
Na installatie door de verhuurder mag de fotobox niet meer worden verplaatst.
De huurder dient te zorgen voor een geschikte ruimte op de voorziene locatie.Een minimumoppervlakte van
5m x 3m is aangewezen.Er dient een stopcontact aanwezig te zijn binnen de door de huurder aangewezen
oppervlakte waar de apparatuur moet worden geïnstalleerd.

Artikel 8. Werking

Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van de
apparatuur en erkent de huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij
de apparatuur huurt.
Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient de huurder
dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of
reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk tussen partijen is
overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het
geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die
daarvan het gevolg zal zijn.

Artikel 9. Wijzigingen
De huurder mag in geen geval wijzigingen aan de apparatuur aanbrengen.
De kist/fotobox mag nooit door de huurder geopend te worden en zal met een hangslot worden afgesloten
door verhuurder.
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Artikel 10. Vervoerkosten

Eventuele vervoerskosten voor het brengen en halen van de apparatuur zijn reeds opgenomen in de
overeengekomen prijs.

Artikel 11: Persoonsgegevens
De verhuurder bewaart de persoonsgegevens van de huurder niet langer dan noodzakelijk tenzij een langere
bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door wettelijke bepalingen.
Foto’s genomen op het evenement worden direct na het evenement bezorgd aan de huurder en door de
verhuurder permanent verwijderd op de installatie.

Handtekeningen voor akkoord:

_________________________
Verhuurder

_____________________________
Huurder

Datum: ____________________ te_____________________________
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