Algemene huurvoorwaarden voor verhuur dranghekken
Tentoonstellingsvereniging Oostermoer
Partijen
Tentoonstellingsvereniging Oostermoer, gevestigd te Drouwenerveen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. Jaap
Hadderingh, hierna te noemen verhuurder ,
en
<organisatie, gevestigd te <plaats>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam>, hierna te noemen verhuurder ,
komen als volgt overeen:
1. Verhuurder verhuurt aan huurder roerende zaken.
2. De dranghekken worden per evenement verhuurt voor de prijs van € 1,50 per dranghek. Voor een evenement
rekenen wij vijf dagen.
3. Het gehuurde materiaal moeten gebruikt worden overeenkomstig de bestemming.
4. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in staat te houden en aldus na
afloop der huur weder aan verhuurder te zullen terug geven.
5. De kosten van herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van de huurder. Tevens is hij
verplicht melding te maken van schade aan dranghekken, wagens en sjorbanden bij:
- Jaap Hadderingh
06 – 50 20 68 59
Van deze schade zal men achteraf een nota ontvangen.
6. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor risico van huurder; de verhuurder zal in geen geval
voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld.
7. In geval van annulering van de huurovereenkomst zijdens de huurder, door welke oorzaak dan ook, is de
huurder aan de verhuurder verschuldigd:
- € 50,-- bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de huurtermijn.
8. De dranghekken bevinden zich op twee landbouwwagens.
Wagen 1: hierop bevinden zich ……. dranghekken + 1 sjorband van 15 meter lang.
Wagen 2: hierop bevinden zich ……. dranghekken + 1 sjorband van 10 meter lang.
9. Met de wagens mag een maximale snelheid van 25 kilometer per uur worden gereden.
De dranghekken dienen om-en-om en schuin op de wagens neergezet te worden.
Het is verboden om de dranghekken met een voorlader / verreiker af of op te laden (dit in verband met schade aan de
dranghekken).
Zoals men verantwoordelijk is voor de dranghekken tijdens het evenement is men tevens verantwoordelijk voor de
landbouwwagens en sjorbanden.
De dranghekken zijn gestald aan Dorpsstraat 21 te Bronneger. Hier kunnen ze gehaald en teruggebracht worden.
Tevens is er de mogelijkheid dat de hekken gebracht worden tegen een vergoeding van €50.
Zie ook voor informatie onze website: www.oostermoerfeest.nl
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