M.C. Rijsemus
Witmakersstraat 1
6211 JA, Maastricht
tel. (31) 043-321915
E- Mail : mcrijsemus@live.nl
Internet : www.vioolbouwersmaastricht.nl

Huurovereenkomst

Maastricht ,

.

Vioolbouwer M.C. Rijsemus, verder te noemen “Verhuurder” en Ondergetekende:
verder te noemen “Huurder” , met de volgende contactgegevens
Straat en huisnummer:
Postcode + Woonplaats :
E-mail:
Tel.:
Mobiel:
Mochten adres en/of contactgegevens wijzigen dan dient de Verhuurder hiervan in kennis gesteld te worden.
verklaren overeen te komen als volgt:
Verhuurder verhuurt aan Huurder een instrument met de volgende beschrijving.
Instrument:
met toebehoren
. Foto’s zijn aanwezig onder nr.
.
onder de volgende voorwaarden:
Artikel 1 : De overeenkomst van huur en verhuur wordt aangegaan voor minimaal één kwartaal ingaande:
d.d.
met wederzijdse bevoegdheid tot beëindiging van de huurovereenkomst aan het einde van een
kalendermaand, mits deze schriftelijk wordt gedaan en een opzegtermijn van ten minste één maand in acht wordt
genomen. De dag van de maand van aanvang is leidend voor deze bepaling.
Artikel 2 : De huurder is een huurprijs verschuldigd van €
per maand, vooruit te betalen
op bankrekening NL96INGB0009428147 t.n.v. M.C. Rijsemus. Betalingen vooruit kunnen gedaan worden per
maand of in een veelvoud daarvan. De huurder dient zelf de betalingen op tijd uit te voeren. Er worden geen
facturen verstuurd tenzij de huurder bij herhaling nalatig is bij de betaling van de huur.
Als de naam van degene die de bankoverschrijving doet anders is dan degene die het contract is aangegaan dient
de naam van de deze laatste persoon in de omschrijving te zijn weergegeven.
Artikel 3 : Een verplichte verzekering voor dit instrument bedraagt €
per jaar, waarbij het instrument
verzekerd is voor een bedrag van €
.
Artikel 4 : Over het gehuurde is een borgsom van een (1) maand huur en een (1) jaar verzekering €
van
toepassing.
De huurpenningen voor het 1e kwartaal, de verzekering voor het eerste jaar alsmede de borg tezamen €
,
wordt vóór afgifte van het instrument voldaan. Voor betalingen per pin wordt een opslag van 3% gerekend.
wordt binnen 7 dagen na ontvangst overgemaakt op rekening MC Rijsemus (zie art 2)
Mocht Huurder, voor de huurpenningen na verstrijken van het eerste kwartaal en na herhaaldelijk verzoek, in
gebreke blijven van betaling zoals hierboven vermeld dan wel van de verzekeringspremie na het eerste jaar dan
zullen de kosten van aanmaning en eventuele incasso voor rekening zijn van de Huurder.
Artikel 5 : Compensatie van de huurpenningen om welke reden ook is uitgesloten.
Artikel 6 : Het is op straffe van onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst aan Huurder niet toegestaan het
instrument aan derden in huur, onderhuur, bewaring of gebruik te geven.
Artikel 7 : Het gehuurde dient bij beëindiging van de huurovereenkomst persoonlijk en in ongeschonden staat bij
Verhuurder te worden ingeleverd.
Huurder verklaart het instrument in goede staat te hebben ontvangen, hij/zij zal het instrument met de grootste
zorg en aandacht behandelen zoals een goed huisvader betaamd.
Eventueel aangebrachte nieuwe onderdelen mogen na het beëindigen van de huurovereenkomst niet worden
verwijderd.
Artikel 8 : De Huurder verplicht zich alle schade, die tijdens de huurperiode van het instrument ontstaat, direct bij
Verhuurder te melden. Het is Huurder absoluut verboden om reparaties en schade bij derden te laten uitvoeren of
zelf te doen, dit blijft in handen van Verhuurder.
Artikel 9 : De, door de huurder of docent, op het instrument aangebrachte stickers mogen alleen door
VioolbouwersMaastricht aan het einde van de huurperiode verwijderd worden en hiervoor zal een bedrag in
rekening worden gebracht van € 45,00 ex..BTW.
Artikel 10 : In gevallen, waarin deze overeenkomsten niet zal voorzien, zal door Verhuurder worden beslist.
Artikel 11: Mochten er over bovenstaande artikelen meningsverschillen ontstaan dan dienen deze beslecht te
worden op de rechtbank te Maastricht en de hiervoor gemaakte kosten komen voor rekening van de Huurder.
De Huurder:
Datum: ______________

De Verhuurder
M.C.Rijsemus:
uitgifte instrument d.d.: ______________

ING bank: NL96INGB0009428147 t.n.v. M.C. Rijsemus vioolbouwer, Maastricht.

Kamer van Koophandel:14622114

