BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR

Artikel A1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;
Gebruiker:
Wederpartij:
Overeenkomst:

Stichting Dutch Special Season Events, de gebruiker van de algemene
voorwaarden;
de huurder, c.q. koper, c.q. opdrachtgever;
de overeenkomst tussen gebruiker en huurder/ koper/ opdrachtgever;

Onder Stichting Dutch Special Season Events wordt verstaan een ieder die in opdracht van
Stichting Dutch Special Season Events werkzaamheden verricht.

Artikel A2 - Algemeen
A2.1 Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken ten gebruike in
huur af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder ten gebruike in
huur aan te nemen;
A2.2 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst
voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van
de huurtijd retour te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

Artikel A3 - De Huurperiode
A3.1 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt
op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van
retour levering. Het verhuurde dient in zijn geheel en in goede staat te worden retour
geleverd, op een door verhuurder opgegeven locatie;
A3.2 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt
retour geleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd
verschuldigd;
A3.3 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op de overeengekomen datum van
aflevering door huurder wordt afgehaald, dan wel verhuurder niet in staat is gesteld het
gehuurde tijdig af te leveren, voor zover verhuurder het transport op zich heeft
genomen, is niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode
verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking
wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde afhaalt, is
verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen
huurprijs onverkort verschuldigd blijft;
A3.4 Verhuurder behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen
huurperiode deze niet te verlengen;
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A3.5 Indien de huurovereenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt de
huurovereenkomst door schriftelijke opzegging door een der partijen aan de
medecontractant, met inachtname van een opzegtermijn van 14 werkdagen.

Artikel A4 - Beschikbaarstelling
A4.1 Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel ter zake
bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften;
A4.2 Vanaf de aanvang der huurperiode wordt het gehuurde bij verhuurders opslag of
magazijn beschikbaar gesteld. Huurder heeft het recht het gehuurde voor afname of
verzending te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt
het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn afgeleverd;
A4.3 Indien verhuurder het transport verzorgt, dient huurder ervoor te zorgen dat de plaats
van bestemming goed en tijdig bereikbaar is voor vrachtauto's en andere te gebruiken
transportmiddelen, verhuurder en de zijnen gemachtigd zijn de plaats van bestemming
te betreden en het gehuurde daar te lossen;
A4.4 Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die
zich daarop of daarin bevinden.

Artikel A5 - Risico
A5.1 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico - inclusief transportrisico van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke
gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve
ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te
vergoeden op basis van nieuwwaarde;
A5.2 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend
terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de
rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend;
A5.3 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband
met de gehuurde zaken.

Artikel A6 - Gebruik
A6.1 De verhuurde objecten blijven eigendom van Stichting Dutch Special Season Events
en mogen niet worden onderverhuurd, weder verhuurd of uitgeleend zonder
schriftelijke toestemming van Stichting Dutch Special Season Events;
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A6.2 Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder
begeleid verhuren wordt verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik
van het verhuurde, tevens personen ter beschikking stelt ter bediening, instructie,
verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig
schriftelijk is overeengekomen. Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur
afstaan van het verhuurde zonder dat personen ter beschikking worden gesteld voor de
bediening, instructie, verzorging en bewaking van het verhuurde;
A6.3 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden de gehuurde zaken naar aard en
bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen
diefstal en beschadiging;
A6.4 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens
verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke
toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig
personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt;
A6.5 Uitsluitend reparatiekosten ten gevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor
rekening van verhuurder, weshalve alle kosten ten gevolge van overbelasting en/of
ondeskundig gebruik voor rekening van huurder zijn. Mankementen dienen terstond
schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Gedurende de huurperiode is verhuurder
te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te
controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te
verlenen;
A6.6 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan
het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, te
verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel A7 - Retour levering
A7.1 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht de gehuurde zaken tijdens
kantooruren in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet retour te leveren bij de
opslagruimte of het magazijn van verhuurder c.q. op het overeengekomen retour
leveradres, alwaar huurder als bewijs van retour levering een bon zal ontvangen.
Indien huurder zich niet houdt aan de retour leververplichting, zal huurder
aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten,
inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde
voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op
het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen;
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A7.2 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum retour levert, heeft
verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de
rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde, waar deze zich ook bevindt,
onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de
hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich
voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele
beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen
betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid
stellen het gehuurde te inspecteren;

A7.3 Indien verhuurder het transport verzorgt, is het gestelde in artikel A3.3 van de
algemene voorwaarden ten deze van toepassing.

Artikel A8 - Aansprakelijkheid
A8.1 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van
huurder;
A8.2 Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is
bepaald;
A8.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade
ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of
vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als
gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken. Tevens is verhuurder niet
aansprakelijk voor de uitgevoerde opdrachten door de chauffeur/bedieningsman;
A8.4 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat
de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert.
Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of
aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk
uitgesloten;
A8.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk
bij verhuurder te worden ingediend;
A8.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor
schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
verhuurder of zijn ondergeschikten.

Artikel A9 - Reclames
A9.1 Eventuele reclames worden door verhuurder slechts in behandeling genomen indien zij
verhuurder rechtstreeks binnen 10 werkdagen na levering van de betreffende prestatie
schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der
klachten;
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A9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel
binnen 10 werkdagen na de factuurdatum;
A9.3 Na het verstrijken van opgemelde termijnen wordt huurder geacht de prestatie
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd;
A9.4 Indien de reclame door verhuurder gegrond wordt bevonden, zal verhuurder terstond
adequate maatregelen treffen;
A9.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de
betalingsverplichting van huurder op, tot het moment waarop de reclame is
afgewikkeld.

Artikel A10 - Ontbinding
A10.1 Bij ontbinding van de huurovereenkomst is de huurder gehouden het gehuurde
terstond te retourneren.

Artikel A 11 - Eind conclusie
A11.1 Voor zover het bepaalde in de artikelen A1 tot en met A11 afwijkt van andere
bepalingen in de algemene voorwaarden dan prevaleren de artikelen A1 tot en met
A11

SLOTBEPALINGEN VAN ALGEMENE EN BIJZONDERE
VOORWAARDEN
Geschillen
Indien een of meer bepalingen uit de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten
overeenkomsten niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende
regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op
juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen als bijzondere
voorwaarden in de overeenkomst van verhuur en huur te worden opgenomen.
Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke
rechter in de vestigingsplaats van gebruiker. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Toepasselijk recht
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
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