Ingeschreven Kamer van Koophandel 40176342
IBAN: NL54 RABO 0137 9900 22
Secretariaat:
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HUUROVEREENKOMST SCHIETMATERIALEN
Partij 1 (verhuurder)

Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o.

en
Partij 2
Komen ten behoeve van het door partij 2 te organiseren Bondsschuttersfeest van (datum) het navolgende
overeen.

Partij 1 verhuurt de hieronder genoemde materialen tegen de in deze overeenkomst afgesproken prijs aan
partij 2, onder de in de bijlage vernoemde voorwaarden.

aantal Gehuurd Materiaal
10

10

Onderbomen

10

10

Bovenbomen ( 2 delen )

40

340

Bouten voor koppelen bovenbomen

10

10

Scharnierbouten

10

10

Harken ( excl. latten )

50

50

Latten, voor harken

20

20

Bouten voor harken

40

40

Tuidraden van 17.0 meter

30

30

Tuidraden van 14.5 meter

20

20

Aanlegpalen

40

40

Schoren voor aanlegpalen

40
70

40
70

Houten piketten voor schoren
IJzeren piketten voor schoren

50

50

Extra latten voor harken

10

10

Touwen

1

1

Mal voor aanbrengen stokken

Prijs per stuk

Prijs totaal

€ 500,00

Totale huurprijs

€ 500,00

Waarborgsom

€ 200,00

Totaal te voldoen door huurder

€ 700,00

Het totaal verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen voor het ophalen van de materialen te zijn gestort op
IBAN NL54 RABO 0137 9900 22 t.n.v. Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o. onder vermelding van "Huur
schietmateriaal".

Voor het ophalen en terugbrengen van de materialen verzoeken wij u vriendelijk telefonisch een afspraak te
maken met de contactpersoon dhr. Ger Jans, Sint Judocusstraat 6, 6112 AZ Sint Joost.
Telefoon: 0475-483602 (mobiel: 06-51999764).

De waarborgsom wordt uiterlijk 14 dagen na aflevering van de materialen op uw bankrekening teruggestort.
Hieronder s.v.p. bankrekeningnummer vermelden.

Rekeningnummer

t.n.v

Namens partij 1 (verhuurder)

Namens partij 2 (huurder)

A.M. (Arno) Ruijten

Handtekening:

Handtekening:
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Bijlage "HUUROVEREENKOMST SCHIETMATERIALEN"
Voorwaarden behorende bij huurcontract schietmaterialen.
1. Punten 1,5 cm en 1,0 cm t.b.v. stokken 4,5 mm, lengte 180 mm
2. De punten en stokken worden door de huurder gekocht met als advies deze te bestellen bij de heer
Piet van Lierop te Boshoven (Weert). Tel. 0495-530027 of bij de heer Jan Peters, Kapittellaan 7,
6077 BK St. Odiliënberg Tel. 0475 – 53 34 48.
3. De complete materialen zijn opgeslagen op een aanhangwagen. Kapot geschoten, of niet compleet
terug geleverde materialen worden verrekend met de waarborgsom. Zie punt 14 van deze
voorwaarden.
4. Schade aan de aanhangwagen zal voor rekening van de huurder worden gerepareerd.
5. Het risico voor het gehuurde materiaal is geheel voor rekening van de in het contract
vernoemde huurder, vanaf het tijdstip van ophalen tot aan het tijdstip van terugbrengen.
6. De waarborgsom per verhuur wordt na gezamenlijke controle van de materialen binnen 14
dagen op de bankrekening van de verhuurder teruggestort.
7. De gehuurde materialen dienen binnen 2 dagen na de in het contract genoemde einddatum te
zijn terugbezorgd bij de verhuurder.
8. Voor het vervoer van de materialen dient de huurder zelf zorg te dragen met een trekker met
luchtaansluiting t.b.v. het remsysteem.
9. Volle latten kunnen apart worden opgeslagen op de aanhangwagen.
10. Niet volle latten moeten worden ontdaan van punten en stokken.
11. Gelieve beide exemplaren te ondertekenen en één exemplaar per omgaande te retourneren
aan onderstaand correspondentieadres:
Schuttersbond Eendracht Born-Echt e.o.
t.a.v. A.M. Ruijten
Scholtisweg 14
6065 CT Montfort
Tel. 0475-542308
(via mail: am.ruijten@gmail.com)
12. Houd men zich niet aan de afgesproken tijden, dan wordt € 25,00 wachtgeld in rekening
gebracht. U dient voor vertrek telefonisch contact opnemen met de heer Jans.
13. Prijs per stuk voor zoekgeraakte of beschadigde materialen.
14. De schietbenodigdheden en accessoires zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd. De
huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
15. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet
of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.
16. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde
schietmaterialen zijn voor rekening van de huurder. Daarbij worden de herstelkosten in
rekening gebracht.
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