Verhuurvoorwaarden (versie: 23-01-2018):
Overeenkomst tussen VV Elektro, hierna te noemen verhuurder en de
huurder, hierna te noemen huurder.
1. De verhuur van apparaten (waaronder alle door de verhuurder
verhuurde spullen inclusief kabels, connectoren, boekjes, koffers of
tassen etc.), hierna te noemen “het verhuurde”
2. Indien het gehuurde niet door de huurder wordt afgehaald, wordt
het door verhuurder tegen nader te bepalen transportkosten aan
huurder verzonden.
3. Na beëindiging van de op de overeenkomst vermelde huurperiode
dient het gehuurde franco aan verhuurder retour gestuurd te
worden in een tegen breuk beveiligde, vakkundig uitgevoerde
verpakking.
4. Het verhuurde blijft altijd eigendom van verhuurder.
5. De kosten en het risico voor schade, diefstal, bezwaring of
vermissing tijdens het moment van in ontvangst nemen door
huurder en het terug in ontvangst nemen van verhuurder is geheel
voor huurder.
6. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of
bezwaring van het gehuurde dient de nieuwwaarde van het
gehuurde volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de
verhuurder te worden vergoed.
7. Bij beslag op (een deel van) het gehuurde, (voorlopige) surséance
van betaling of faillissement van de huurder, zal de huurder de
beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk
op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van verhuurder.
8. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door personen welke
vakbekwaam zijn en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften
aangegeven in de handleiding.
9. De verhuurder is niet op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade
en/of letsel, direct of indirect, aan materialen of personen welke in
relatie staan tot het gehuurde.
10. De levertijd wordt door de verhuurder vrijblijvend opgegeven. De
verhuurder doet zijn best om zich aan deze tijd te houden, doch is
niet aansprakelijk voor enige schade, die bij de huurder ontstaat
door vertraging in de levertijd.
11. De huurder is niet gerechtigd veranderingen, afregelingen of
reparaties aan het gehuurde uit te voeren of trachten uit te voeren
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
12. Wanneer de huurperiode welke vooraf afgesproken is
overschreden wordt mag een aanvullende huursom naar rato van
de weekprijs ingehouden worden van de borg dan wel extra
gefactureerd worden.
13. Op de rechtsverhouding tussen de huurder en de verhuurder is
het Nederlands recht van toepassing.

