Vasa Sport huurvoorwaarden (geldig vanaf 13-05-2022)
Artikel 1
Huurder verklaart zich akkoord met deze huurvoorwaarden van Vasa Sport bij aangaan van de
huurovereenkomst.

Artikel 2
De huurmaterialen dienen op overeengekomen begin- en einddatum door de huurder te worden
afgehaald en te worden teruggebracht.

Artikel 3
In geval het verhuurde materiaal zonder overleg wordt ingeleverd ná de overeengekomen einddatum,
wordt voor elke dag overschrijding de dubbele huurprijs verrekend met de borg en evt. op
nafacturering.

Artikel 4
Bij vervroegd terugbrengen wordt géén huur in mindering gebracht.

Artikel 5
De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde materiaal en gebruikt het geheel voor eigen risico. Men
dient de goederen met de normale zorg te behandelen. Schade opgelopen dan wel veroorzaakt voor,
tijdens, of verband houdende met het gebruik van het gehuurde, komt voor rekening van de huurder.
De schade wordt beoordeeld door Vasa Sport en wordt verrekend met de borg en evt. bij hogere
schade op nafacturering.

Artikel 6
Het gehuurde materiaal dient gereinigd te worden ingeleverd. Indien dit niet is geschied worden voor
het reinigen kosten in rekening gebracht (€ 10,-).

Artikel 7
De huurder zorgt zelf voor verzekering van het gehuurde materiaal.

Artikel 8
Bij reservering wordt de borg gefactureerd die direct volledig betaalt dient te worden, waardoor de
huurovereenkomst bindend is. Het huurbedrag wordt uiterlijk in de week voor ophalen gefactureerd en
dient eveneens vooraf te zijn voldaan.

Artikel 9
Verhuurder kan in sommige gevallen bij een huuraanvraag om legimitatie vragen ter controle.

Artikel 10
Indien de huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren kunnen er annuleringskosten van
toepassing zijn:
•
•
•

bij annulering tot 21 dagen voor de afgesproken ophaaldatum: kosteloos.
Van 20 dagen t/m 11 dagen voor de afgesproken ophaaldatum: € 50 per gereserveerde
langlaufset, €100 per gereserveerde bachcountryset.
Vanaf 10 dagen of minder dagen voor afgesproken ophaaldatum: 100% van de huurprijs.

Artikel 11
Deze huurvoorwaarden vormen een geïntegreerd deel van de overeenkomst van huur. De factuur van
de borg geldt als overeenkomst van huur.

