Materiaal
Huurovereenkomst

Overeenkomst
gesloten
tussen
Chiromeisjes
St.Antonius,
……………………………………………………….,en …………………………….……………………………………..
vertegenwoordiger van …………………………………………………………………………………………….

A. De verhuurder verbindt zich ertoe
1. gedurende de periode van …./…./…. tot …./…./…. het volgende
gevraagde en toegewezen materiaal ter beschikking te stellen:
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. het materiaal ter beschikking te stellen op …../…../….. om .…u….. voor
afhaling en terug te ontvangen op …../…../….. om .…u.… .

B. De hurende/lenende groep verbindt zich er toe

1. bij het ophalen en terugbrengen van het materiaal voldoende personen
te voorzien om te helpen bij het laden en lossen.
2. te zorgen voor eventueel aangepast vervoer zodat het materiaal op
een degelijke en correcte manier getransporteerd kan worden.

3. een waarborg + huurprijs te betalen voor alle gewenste materialen
waarvan de waarborg + huurprijs onderaan het contract staat. Het
totale bedrag dient vóór afhaling zichtbaar te zijn op de rekening van
Chiromeisjes Sint-Antonius (BE23 7360 4104 3491).

4. een verantwoord gebruik te maken van het materiaal en het materiaal
degelijk te reinigen vóór inlevering.

5. zelf gas en frituurolie te voorzien bij het ontlenen van de friteuse en
zelf gas te voorzien bij het ontlenen van de kook- en/of mosselvuren.
Dit dient propaangas te zijn met buitendraad aansluiting.
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C. Staat van het materiaal
1. Bij afhaling wordt het materiaal door beide partijen gecontroleerd.
Beschadigingen en slijtage worden genoteerd en ondertekend door
beide partijen.
2. Bij inlevering wordt het materiaal door beide partijen gecontroleerd.
Nadien wordt nota gemaakt met eventueel verlies of schade.
De waarborg zal worden aangewend om schade of verlies te dekken.

D. Wanneer de huurder zijn verplichtingen niet nakomt
heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden.

E. Deze overeenkomst werd opgemaakt
in …. exemplaren en telkens door beide partijen ondertekend.

Datum …./…./….
Handtekening van de verhuurder
Naam

ARTIKEL

Handtekening van de huurder
Naam en adres

WAARBORG

PRIJS
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TOTAAL
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