ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN INZAKE DECABEL APPARATUUR
Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten inzake DECABEL
apparatuur, door KABELLINK met huurders gesloten, tenzij uitdrukkeli jk anders overeengekomen.
Artikel 2. Def inities
Verhuurder: KABELLINK.
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt v an
verhuurder v oor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle DECABEL apparatuur en ov erige zaken die verhuurder v oor verhuur beschikbaar
stelt, alsmede alle bi j voornoem de zaken behorende accessoires, bekabelingen en
verpakkingsmat erialen.
Artikel 3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur en maximaal 3
maanden. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur het magazijn v an
verhuurder v erlaat en eindigt op het tij dstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat
magazijn, tenzi j schrifteli jk anders is overeengekomen.
Artikel 4. Tari even
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurt arieven te kennen en daarm ee
akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs binnen 30 dagen na de huurperiode te voldoen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen wordt.
Artikel 5. Huurov ereenkomst
Alv orens de huurov ereenkomst m et huurder wordt aangegaan dient huurder de huurov ereenkomst
getekend te retourneren (fax / post / e-mail).
Artikel 6. W eigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen t ijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkom st niet
aan te gaan.
Artikel 7. Annuleri ng
Indien huurder bij v erhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en v ervolgens v an
huren daarvan wenst af te zien gelden de v olgende annuleringsbepalingen.
Indien huurder de voorgenomen huurovereenkomst annuleert:
• minim aal 1 week vóór de aanvang v an de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
• minim aal 1 dag vóór de aanv ang van de huurperiode is huurder 1 dag huurprijs v erschuldigd;
• binnen 1 week na aanvang van de huurperiode i s huurder de volledige huurprij s met een maxim um
van 1 week verschuldi gd.
Artikel 8. Af levering en v ervoer
Aflevering vindt plaats door het op de in de overeenkomst genoemde plaats van bestemming en is
voor rekening v an huurder. Huurder verv oert de door hem gehuurde apparatuur geheel voor ei gen
rekening en risico.
Artikel 9. Verzekeri ngen
De huurder verklaart zi ch door ondertekening van de ov ereenkomst bekend met het f eit dat door hem
gehuurde niet verzekerd i s vanaf het m oment waarop de apparatuur het magazijn v erlaat. De huurder
dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies,
diefstal, m olestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur
gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde v an de gehuurde zaken wordt op
schriftelij k verzoek v an de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
Artikel 10. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De
huurder zal met de apparatuur omgaan al s een goed huisvader en zal tevens zorgdragen v oor
passende en veilige opslag.

Artikel 11. W erking
De verhuurder v erklaart dat de verhuurde apparatuur i n goede conditie wordt afgelev erd. De huurder
moet zich erv an vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn v an verhuurder
wordt geleverd. Door het aangaan v an de huurovereenkomst v erklaart de huurder dat de door hem
gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. Indi en zich tijdens
de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te
melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te v erhelpen en/of reparaties
uit te voeren aan de gehuurde apparatuur.
Artikel 12. Schadev ergoeding.
Ingeval van buitensporige beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die
beschadigingen als schadevergoeding v erschuldigd. Alle schade die tij dens de huurperiode aan de
apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarv an, is voor rekening v an de
huurder indien en voorzov er vergoeding v an die schade niet is gedekt door enige door de huurder
afgesloten schadevergoeding. De v erhuurder is nimmer aansprakeli jk voor direc te of indirecte schade
die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg v an het niet of niet naar behoren of niet naar
verwachting funct ioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of
zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
Artikel 13. Meldi ngsplicht
In geval v an diefstal of v erlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hierv an terstond
melding te doen aan de v erhuurder. Tevens zal de huurder in gev al van dief stal of verl ies of in geval
van mol estschade hiervan terstond aangifte t e doen bij de politie v an de gemeente waarin die diefstal
dan wel molestschade zich heeft v oorgedaan en een kopie van die aangif te terstond aan de
verhuurder doen toekomen.
Artikel 14. Gebrui k door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te
staan, al of niet tegen vergoeding.

