VERHUUROVEREENKOMST
Verhuurder :
Marianne Moerman van VJR Jewels, gevestigd Dorpsstraat 1, 1396KG te Baambrugge
(hierna vernoemd als verhuurder)
Huurder:
Zijnde de klant, huurder of koper (hierna vernoemd als huurder)
1. Artikelomschrijving en huurperiode
De verhuurder verhuurt aan huurder met ingang van een in het (apart opgemaakt)
huurcontract overeengekomen periode.
2. Prijs/Borg
De huurprijs van een sieraad voor een vastgestelde huurperiode (maximaal een week)
bedraagt 25% van de verkoopprijs van het betreffende sieraad. Er moet tevens een
borg betaald worden dit is 50% van de verkoopprijs, deze moeten beide bij afsluiting/
ondertekening van de overeenkomst betaald te worden. De borg wordt door
verhuurder volledig aan huurder geretourneerd zodra huurder het sieraad in
onbeschadigde staat na de overeengekomen periode terug brengt. Langer dan een
week huren is eventueel ook mogelijk. Betalingsmogelijkheden: contant, per pin.
3. Levering /Verzending
Het gehuurde sieraad zal door verhuurder onbeschadigd en in geschikte verpakking
aan huurder overhandigd worden. Verzending op verzoek van huurder is mogelijk,
echter het gehuurde sieraad zal uitsluitend verzonden worden na ondertekening van
de overeenkomst en na ontvangst van de betaling van de huurgelden en borg.
Verzending sluit onder geen enkel beding de voorwaarden in deze overeenkomst uit.
In geval van verzending zal de verhuurder de door hem ondertekende overeenkomst
digitaal versturen naar de huurder met het verzoek de overeenkomst ondertekend via
mail retour te zenden aan verhuurder. In dit geval geldt dat de verzenddatum
(aangetekende postdatum) de ingangsdatum van de verhuurperiode is.

4. Retour gehuurde sieraad
Huurder verplicht zich ertoe het gehuurde sieraad zoals omschreven in artikel 1 van
deze overeenkomst te retourneren aan verhuurder op de einddatum van de
huurperiode.
5. Overschrijding huurperiode
Wanneer huurder het gehuurde sieraad langer dan de huurperiode in zijn bezit houdt,
is verhuurder gerechtigd (afhankelijk van de overschreden tijd) extra huurgelden voor
deze periode te innen van huurder. De extra huurgelden zullen berekend worden op
basis van de in deze overeenkomst vastgestelde huurprijs. Indien huurder het
gehuurde artikel niet binnen 9 dagen na het verstrijken van de huurperiode heeft
geretourneerd, gaat verhuurder ervan uit dat huurder het gehuurde artikel wenst te
behouden. In dit geval zal de verkoopprijs door verhuurder aan huurder worden
gefactureerd. Deze zal worden verrekend met het reeds betaalde borgbedrag.
6. Beschadiging/verlies
Indien het sieraad beschadigd door huurder aan verhuurder wordt geretourneerd is
verhuurder gerechtigd als volgt te handelen :
a. Bij kleine herstelbare schade
Verhuurder zal een bedrag van € 25,00 inhouden op het borgbedrag.
b. Bij onherstelbare schade
Verhuurder zal de verkoopwaarde van het sieraad vorderen bij de huurder. De
verkoopprijs van het gehuurde sieraad bedraagt een in de overeenkomst vastgesteld
bedrag. Deze zal verrekend worden met het betaalde borgbedrag.
c. Bij verlies
Verhuurder zal de verkoopwaarde van het sieraad vorderen bij de huurder. De
verkoopprijs van het gehuurde artikel bedraagt een in de overeenkomst vastgestelde
bedrag. Deze zal verrekend worden met het betaalde borgbedrag.
Boven gestelde voorwaarden stellen huurder niet vrij van betaling van de huurgelden
noch van retour zending van het gehuurde artikel. Verrekeningen van schade en/of
vermissing zullen met het betaalde borgbedrag vergoed worden.

7. Eigendom, aansprakelijkheid en rechten
a. Het gehuurde sieraad blijft ten allen tijde eigendom van verhuurder.
b. De huurder is tot aan het moment van retour aan verhuurder aansprakelijk voor alle
schade aan het gehuurde sieraad.
c. De huurder zal het gehuurde sieraad nooit met iets anders reinigen dan met een
zuivere, droge en zachte doek. Het is absoluut niet toegestaan om het gehuurde
artikel met wat voor reinigingsmiddel dan ook en/of water te reinigen.
d. Huurder zal het gehuurde sieraad uitsluitend gebruiken voor strikt persoonlijk
gebruik. Het is huurder dan ook niet toegestaan om het gehuurde sieraad aan derden
ter beschikking te stellen door middel van ruilen, uit- of door lenen, verhuren of
verkopen.
e. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde sieraad geheel of gedeeltelijk te
kopiëren.
f. Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde sieraad te veranderen of op enige
andere wijze te beschadigen.
g. In geval van vermissing, diefstal of schade, in welke vorm dan ook, is huurder
verplicht verhuurder hiervan direct per mail of via telefonisch contact op de hoogte te
stellen.
8. Overmacht
Verhuurder heeft in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zulks door de huurder dit schriftelijk mee te delen en zulks
zonder dat verhuurder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke
niet aan verhuurder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar
schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.

