Voorwaarden huur treintje “Vereniging Oranje Nationaal”
Vereniging Oranje Nationaal gevestigd te Berltsum in dezen vertegenwoordigt door ………….,
hierna te noemen “verhuurder”
en
…………………………. te .............in dezen vertegenwoordigt door …………………….., hierna te
noemen “huurder”
zijn overeengekomen dat:
Verhuurder verhuurt aan huurder het treintje en wagons, hierna te noemen “Treintje”, voor
de periode van d.d. …………………. t/m d.d. …………………..
De totaal verschuldigde onkosten (inclusief borg) bedragen €……..,Rekeningnummer huurder: ……………………...
Huurder gaat akkoord met bovenstaande alsmede de hieronder vermelde bepalingen.

Algemene voorwaarden:
•

Alle prijzen zijn inclusief BTW;

•

Het treintje dient schoon terug te worden gebracht, anders rekenen wij € 50,00
schoonmaakkosten;

•

Wij brengen € 450,- borg in rekening. Bij het terugbrengen van het treintje wordt de
borg terug gestort op uw bankrekening, zoals hierboven is opgegeven. Eventuele schade zal
verrekend worden met de terug te storten borg. Is de schade groter dan €450,00, dan zal de
rest van het schadebedrag in rekening worden gebracht;

•

Betaling van de huur en borg dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer:
NL68 RABO 0136 7524 38 (Rabobank) ten name van “Vereniging Oranje Nationaal” te
Berltsum;

•

Het treintje dient in dezelfde staat te worden ingeleverd zoals het is afgeleverd;

•

Voor- en achteraf vindt er een inspectie plaats van het treintje. Op verzoek van huurder kan
vooraf een proces-verbaal worden opgemaakt;

•

Indien aanwezig, zal het vooraf opgestelde proces-verbaal aan de getekende overeenkomst
worden toegevoegd;

•

Het treintje wordt met een volle tank afgeleverd, huurder draagt er zorg voor dat de tank bij
inlevering vol is;

•

Bij technische mankementen dient de huurder contact op te nemen met de verhuurder;

•

Onder schade van de trein of wagon wordt niet verstaan, schade als gevolg van ouderdom,
slijtage of nalatig onderhoud door verhuurder.

Huurvoorwaarden:


De huurder is aansprakelijk voor alle schade en vermissing vanaf het moment dat huurder de
beschikking heeft over het treintje tot en met het afleveren van het treintje bij verhuurder;



De huurder kan de “Vereniging Oranje Nationaal” en de bestuursleden die de “Vereniging
Oranje Nationaal” vertegenwoordigen als zijnde verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk
stellen voor schade en/of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van het
gehuurde;



Het treintje is WAM verzekerd. De verzekering is alleen geldig als huurder een ontheffing heeft
van de wegbeheerder voor het gebruik van het treintje/wagons op de openbare weg in de
gemeente(n) waar het treintje zal rijden (informeer hierover bij de gemeente(n) waar het
treintje zal rijden);



Huurder draagt zelf zorg voor eventueel gewenste aanvullende verzekering(en) (bijv.
ongevallen inzittendenverzekering) voor het treintje/wagons voor de periode dat huurder het
treintje/wagons in zijn/of haar bezit heeft;



De huurder draagt zorg voor (een) bestuurder(s) die minimaal in het bezit is/zijn van een
geldig B+E rijbewijs conform het Nederlandse recht;



Verhuurder behoudt zich het recht voor om een kopie te vragen van de hiervoor genoemde
documenten.

Annuleringsvoorwaarden:


Bij annulering 2 weken voor de huurdatum is de opdrachtgever 50% van de totale huursom
verschuldigd;



Bij annulering 1 week of korter voor de huurdatum is de opdrachtgever 75% van de totale
huursom verschuldigd.

Aldus overeengekomen te ………………., d.d…………………………
Verhuurder:

Huurder:

……………………………………………

……………………………………………

