Sporting Oud-Beijerland
Huurvoorwaarden wintersportmateriaal van
Stichting De Wintersportspecialist
Artikel 1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van
wintersportmateriaal, die worden gesloten tussen een door de Stichting De Wintersportspecialist erkende
ondernemer (verhuurder) en een consument (huurder).

Artikel 2
a.
b.

c.

De verhuurder is gerechtigd om bij het aangaan van de huurovereenkomst vooruitbetaling te
verlangen
De verhuurder heeft voorts het recht betaling van een waarborgsom te vragen. Per skiset en
snowboard is het bedrag van de waarborgsom maximaal € 100,00. Voor een paar skischoenen is
de waarborgsom maximaal € 50,00 en voor een set sneeuwkettingen bedraagt de waarborgsom
maximaal € 25,00.
Van artikel 2b kan worden afgeweken indien de verkoopwaarde van het gehuurde driemaal hoger is
dan de waarborgsom genoemd onder artikel 2b. Als regel wordt dan aangehouden dat de
waarborgsom maximaal 1/3 van de verkoopwaarde bedraagt.

Artikel 3
De huurmaterialen dienen op de overeengekomen begin- en einddatum door de huurder te worden
afgehaald, respectievelijk te worden ingeleverd.

Artikel 4
Ingeval verhuurd materiaal wordt in geleverd na de overeengekomen einddatum, wordt voor elke dag
overschrijding de dubbele huurprijs berekend en indien nodig verrekend met de borgsom.

Artikel 5
De dagen waarop de gehuurde wintersportartikelen worden afgehaald resp. teruggebracht, worden als één
huurdag berekend.

Artikel 6
De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde en huurt en gebruikt het geheel voor eigen risico. Men dient
de goederen met de normale zorg te behandelen. Beschadigingen worden de huurder in rekening gebracht,
tenzij het betreft normale slijtage door het gebruik.

Artikel 7
Het door de huurder gehuurde materiaal moet door en voor rekening van de huurder verzekerd worden voor
de volledige huurperiode.

Artikel 8
Het gehuurde materiaal dient gereinigd bij de verhuurder te worden ingeleverd. Indien dit niet is geschied, is
de verhuurder gerechtigd voor het reinigen kosten in rekening te brengen en deze desgewenst met de
waarborgsom te verrekenen.

Artikel 9
Indien de huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren, en dit tenminste veertien (14) dagen vóór de
ingangsdatum van de huurperiode doet, dan zal de reeds betaalde huur volledig worden gerestitueerd. Voor
elke dag later, wordt door de verhuurder tien procent (10%) van het huurbedrag in rekening gebracht, met
een maximum van honderd procent (100%).

Artikel 10
Huurprijzen van ski's zijn inclusief bindingen. Huurprijzen van snowboards zijn inclusief bindingen. Ski’s en
snowboards worden gebruiksklaar afgeleverd.

Artikel 11
Bindingen worden afgesteld volgens ISO-normen door middel van geijkte afstelapparatuur. Deze afstelling
op basis van ISO-normen is echter geen garantie tegen ongevallen, zodat hiervoor generlei
aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

