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1. Levering/ophalen en terugbezorging 
1.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de 

verhuurder op te halen en bij beëindiging van het 
huurcontract aan de verhuurder terug te geven, 
tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is 
overeengekomen, dat de verhuurder zich met het 
brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde 
goederen zal belasten. 

1.2. Indien de datum voor retourneren van goederen 
wordt overschreden is huurder aan verhuurder een 
onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare 
boete verschuldigd gelijk aan de vervallen 
huurtermijnen, onverminderd het recht van 
verhuurder op verdere schadevergoeding 

1.3. Afhalen van goederen en het laden en lossen 
gebeurt volledig op eigen risico van de huurder. 
Schade aan transportmiddelen of persoonlijk letsel 
dmv. Laden en lossen wordt door ons niet vergoed. 

1.4. Laat uw kinderen zoveel mogelijk thuis  Ivm. 
Heftruck en andere zware transporten. 

 
2. Reclame en controle op goede staat van goederen. 

De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het 
werk en/of de goederen, deze grondig te inspecteren op 
gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. 
Indien het een en ander onjuist mocht zijn dient de 
huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. 
Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) 
na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op 
gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden 
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de 
staat waarin het gehuurde is (op)geleverd, in te stemmen 
en vervalt ieder recht op reclame. 

 
3. Verplichtingen huurder. 

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts 
overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomt te 
gebruiken en in het bijzonder om; 
3.1 De gehuurde goederen overeenkomstig de 

bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien 
van toezicht, die aan de huurder bij aflevering van de 
goederen zijn medegedeeld en /of overhandigd, te 
behandelen; 

3.2  Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan         
te brengen; 
3.2 De verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde 

goederen te verschaffen; 
3.4 Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af 

te wijzen en de verhuurder te vrijwaren; 
3.5 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden.  
        uitsluitend met schriftelijke toestemming van de  
        verhuurder te doen geschieden. 
 

4. Betalingen. 
De huurder is verplicht de gehuurde goederen bij afhaal 
contant te voldoen incl. 50 % borg van het gehuurde 
bedrag. Betaling binnen 14 dagen anders berekenen wij  
6% krediet beperking over het gehele bedrag. Indien het 
bedrag zonder grondige reden niet binnen 42 dagen wordt 
voldaan, zijn wij genoodzaakt een incasso bureau in te 
schakelen. 
Alle bijkomende kosten worden doorberekend.  
 
De huurder dient voor eigen rekening en risico over de 
volgende zaken te beschikken; 
4.1 De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen 

(zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen 
enz.); 

4.2 Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde 
materialen te worden geplaatst. 

4.3 Voldoende gelegenheid voor elektrische machines, 
verlichting, water en andere voorzieningen voor 
uitvoering van de gehuurde materialen. 

4.4 Goede verharde toegankelijkheid voor het afleveren 
van goederen. Indien voorzieningen treffen voor 
verharde ondergrond. Voor bestelbus of vrachtwagen. 

 
5. Veiligheid 

Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, docht indien 
verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurt, dan 
zal huurder op de locatie zelf de nodige 
veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de 
gebruikers en de verhuurde materialen. 

 
6. Reparatie 

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van 
onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het 
gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere 
oorzaak die niet als normale slijtage kan worden 
beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk 
en extra aan de huurder in rekening gebracht. 

 
7. Verzekering 

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid 
van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter 
beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal 
daartoe de goederen zo nodig verzekeren tegen schade 
door molest, verlies, diefstal, persoonlijk letsel, 
beschadiging, enz., o.a. ten gevolge van brand. 

 
8. Schade, gebreken gehuurde materialen 

8.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan 
het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te 
melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag 
de huurder niet tot reparatie, vervanging overgaan. 
Deze kosten vervangingen worden niet vergoed. 
Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde 
goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen 
werkplaats of in een door hem aangewezen persoon 
laten uitvoeren c.q. verrichten. 

8.2 Indien het gebrek of schade aan de gehuurde 
goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, 
heeft huurder het recht op vervanging van de 
betreffende goederen gedurende de verdere duur van 
de overeenkomst mits het voorradig is 

 
9. Schade en letsel aan gebruikers en toeschouwers 

terreinen waar goederen afgeleverd worden. 
         9.1 Get-up verhuur is nimmer aansprakelijk voor letsel,  
              Letselschade, schade, diefstal van goederen en 
              Andere aanverwanten van de gebruikers en 
              Toeschouwers. 
        9.2 Alle attracties worden betreed op eigen risico. 
        9.3 Schades aan gebouwen, deuren, cq terreinen,                
              ondergronden door transport is voor rekening van de     
              opdracht gever. 
 
10.     Overmacht. 
         10.1 De huurder kan deze overeenkomst ontbinden 
               In overleg met de verhuurder ivm. Overlijden, ziekte 
               Of andere omstandigheden. 
         10.2 Verhuurder kan deze overeenkomst ontbinden ivm. 
               ziekte, overlijden, of andere omstandigheden. 
               Verdere onkosten of claimen worden niet vergoed. 
               Indien mogelijk wordt er voor vervangende goederen  
               gezorgd.          


