
Huurovereenkomst (concept)  
 

Te verhuren Artikel(en) 

1. Klamboe, Silver Tulle, 2 persoons kubus 

2. 2 ondermatten YMC50-150 

3. 1x Aardingsstekker GD 

4. 2x Klittenband aardingsplaten 

5. 1 verbindingsdraad GC 

6. 4 Touwen en 4 musketonhaken 

7. Handleiding 

 

 

Termijn: 

Van  dd-mm-jj tot en met dd-mm-jj (of evt anders 
overeengekomen per email) 
 

Huurder: 

 
 
Legitimatie: . 
 

Verhuurder: 

Vitalitools,  
Wolfskuilseweg 277 
6542 AA  Nijmegen 
 
Bankrek: NL80 ABNA 0626 9834 52 
 
 

 

1 Termijn 

De huur gaat in op 1 dag na verzending en eindigt op 1 dag vóór ontvangst van de retourlevering.  

2 Huurprijs en borg 

• De huurprijs is €  199,90 voor de eerste 2 weken, incl verzendkosten. Er wordt per week ( naar 

boven afgerond) gerekend .  De ondermatten kunnen additioneel worden bijgehuurd à  €  40 Euro 

per 2 weken). Voor 2 aansluitende weken: 99,95 + 20 = 119,90 Euro. 

• De borg is €  300,-, vooraf te voldoen.  (Bij schade aan de materialen, worden de daaraan 

verbonden reparatiekosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.) 

• De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de huurder. De huurder regelt het 

retourtransport en dient zorg te dragen voor veilig en verzekerd transport. 

• Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de huurfactuur vooraf te worden voldaan.  

Na retournering en contrôle door Vitalitools zal de borg, (evt. verminderd  i.v.m. schade e.d.) snel 

worden overgemaakt op een bankrekening van de huurder. 

• De huurtermijn kan verlengd worden tot max. 4 weken. 

• Bij aanschaf van de materialen kan de huur in mindering worden gebracht op de aanschafprijs. 

• Prijzen zijn incl. BTW. 

3 Eigendom 

De gehuurde materialen zijn en blijven eigendom van Vitalitools  

Huurder is verplicht de materialen volgens de voorschriften en onder normale omstandigheden te 

gebruiken, overeenkomstig de bijgeleverde handleiding . 



 
 

4 Legitimatieplicht 

Vooraf dient een geldig Nederlands identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) te worden getoond. 

5 Gebruik 

Het is niet toegestaan om in de buurt van de baldakijn te roken of andere sterke luchten te 

gebruiken. Ook oppassen met huisdieren, deze kunnen de baldakijn makkelijk beschadigen, vervuilen 

en allergenen achterlaten. Dit aub even melden, zodat we de baldakijn kunnen wassen. 

Dit kan voor andere personen die de baldakijn huren een groot probleem zijn. 

6 Onderhoud 

De baldakijn mag NIET worden gewassen en/of gedroogd. Enkel in overleg. Een verkeerd wasmiddel 

kan de stof beschadigen. De matten hooguit met een vochtige doek schoonmaken. 

7 Aansprakelijkheid 

• De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde als gevolg van verlies of diefstal. 

• Vitalitools is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die door de huurder is 

veroorzaakt of ontstaan. Vitalitools is voorts niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door uitval, 

ondeugdelijke werking van de apparatuur, vertraging in de aflevering of door het achterwege 

blijven van de aflevering. 

8 Teruggave van de materialen 

Na afloop moeten het geheel naar ons adres worden geretourneerd. Kies voor een juiste verzekering 

via bijv. PostNL. De huurder is aansprakelijk dat het pakket juist wordt afgeleverd. 

Indien bij retournering van de materialen gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn 

van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke 

herstel- en/of reinigingswerkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan huurder apart in 

rekening worden gebracht en /of in mindering op de waarborg worden gebracht. 

Indien er bij ontvangst van de materialen (onder)delen ontbreken zullen de kosten van vervanging 

van deze delen aan huurder op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht, dan wel worden 

verrekend met de borg. 

9 Tussentijdse beëindiging 

De huurovereenkomst geldt minimaal voor 1 week en kan tussentijds niet worden beëindigd; 

derhalve bestaat er geen recht op teruggave van huurpenningen. 

Herroepingsrecht is niet van toepassing. 

 

Zowel  huurder als Vitalitools verklaren dat zij akkoord gaan met deze huurovereenkomst .  

 
Datum: 

 

Handtekening voor akkoord: 

 
Datum:   
 

Wim Fleuren 
Vitalitools 

 


