FoodSteps®

Algemene huurvoorwaarden

HUUROVEREENKOMST MATERIAAL FOODSTEPS
tussen
Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen vzw – Koning Albertstraat 8, 8500 Kortrijk
hier vertegenwoordigd door
en

hier vertegenwoordigd door

Algemene huurvoorwaarden
Huren bij Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen (HZW) vzw moet voor alle betrokken partijen naar ieders
tevredenheid geschieden. Door alle partijen dienen er dan ook afspraken gemaakt te worden. Deze
voorwaarden zijn van toepassing voor elke overeenkomst met betrekking tot huur en verhuur tussen de
huurder en HZW vzw.

Aanvang en plaats van de huur
De huur gaat in op het moment dat de huurder de goederen in ontvangst neemt.
De huurder verbindt er zich toe het gehuurde materiaal in geen geval uit te lenen aan derden.
De huurperiode eindigt wanneer alle goederen in het secretariaat van HZW vzw worden terug ontvangen.

Einde van de huur
Het materiaal dient te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij de aanvang van de
huur.
Voor materiaal dat niet tijdig terugkomt, dient een bijkomende huurprijs betaald te worden. Deze bedraagt
20% van de totale huurprijs extra per dag verlenging. Begin- en einddatum van de huur wordt vermeld in het
huurcontract.
Indien de huurder de gehuurde materialen niet meer terugvindt, dan wordt de totale kostprijs aangerekend.
HZW vzw wordt dan in de gelegenheid gesteld nieuwe, identieke materialen te kopen. Indien de huurder de
materialen terugvindt en terugbezorgt binnen de 14 dagen na de aankoop, worden ze gecrediteerd aan de
verkoopprijs. De verlengde huurprijs wordt aangerekend.
De gehuurde materialen kunnen in geen geval aangekocht worden door de huurder.
HZW vzw behoudt zich het recht voor om te allen tijde de huurovereenkomst te verbreken bij het niet naleven
van de overeenkomst, en zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te halen, waar deze zich ook
mogen bevinden. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de huurder. Bovendien blijft de
huurprijs verschuldigd tot de goederen terug in het secretariaat van HZW vzw zijn. HZW vzw behoudt altijd het
eigendomsrecht van de goederen, ook bij faling van de huurder, zodat noch de huurder, noch derden eigenaar
kunnen worden.
Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij de goederen in ontvangst neemt,
deze te controleren. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de huurder dit onmiddellijk telefonisch te
melden aan HZW vzw op het nummer 056 21 15 35. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten
dienaangaande op.
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Risico’s
De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor alle beschadigingen en verlies, of diefstal van de gehuurde
goederen. In voorkomend geval zal de huurde dit binnen de 24u aan HZW vzw meedelen. De huurder verbindt
er zich toe de goederen te vergoeden aan nieuwwaarde. Deze nieuwwaarde behelst de volledige
aankoopkostprijs, d.w.z. het bedrag van de aankoop van het nieuwe goed, vermeerderd met het bedrag vereist
om dit nieuw gekochte goed verhuurklaar te maken, de transportkost van de plaats van aankoop tot bij HZW
vzw alsook de administratie- en prospectiekosten.
Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30
dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de huurder gehouden.
Bij diefstal van het geleende materiaal dient onmiddellijk aangifte gedaan te worden bij de politie. Een afschrift
van deze aangifte dient zo snel mogelijk te worden bezorgd aan het secretariaat van HZW vzw.
HZW vzw is niet aansprakelijk voor schade, geleden door de huurder welke ontstaan is door of in verband met
het gehuurde goed. De huurder zal HZW vzw te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van
schade in verband met het gehuurde goed.
Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de huurder.

Transport
HZW vzw verzorgt geen transport van het verhuurde materiaal. Het materiaal dient steeds afgehaald te worden
op een afgesproken tijdstip.

Reservatie
Reservaties worden enkel aanvaard door onze schriftelijke bevestiging.
Bij het behandelen van de aanvragen wordt prioriteit verleend volgens de datum van ontvangst. Een aanvraag
kan niet langer dan 6 maanden voor de begindatum van uitlening worden ingeboekt.
De organisatie die huurt is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal.

Annulering
Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van de bevestigde reservering van materiaal in de laatste veertien
kalenderdagen voor de voorziene datum van afhaling, wordt aan de huurder een annulatiefactuur bezorgd. De
annulatiekosten zijn gelijk aan de huurprijs van het geannuleerde. Niet ophalen van een reservatie is gelijk aan
een laattijdige annulatie. Per openingsdag vertraging van het terugbrengen van het materiaal wordt een boete
van 25% van de huurprijs bijgerekend.

Huurprijs
De huurprijzen bedragen (dd. 01 oktober 2012):
Materiaal

Huurprijs

Kleine affiche

€ 20

Grote affiche

€ 30

Banner

€ 45

Rode loper

€ 135

Offertes en prijslijsten zijn voor HZW vzw niet bindend, tenzij anders werd overeengekomen.

Waarborg
De huurder dient steeds een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of
betaling van het verschuldigde huurbedrag. Ze geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste
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betaald te worden bij de in ontvangst name van de goederen. Bij niet betaling van de waarborgsom, heeft HZW
vzw het recht het contract te verbreken en alle tot hiertoe gemaakte kosten aan de huurder aan te rekenen. De
waarborgsom wordt teruggegeven aan de huurder indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
De waarborg bedraagt (dd. 01 oktober 2012)
Materiaal

Waarborg

Kleine affiche

€ 50

Grote affiche

€ 50

Banner

€ 100

Rode loper

€ 200

Betaling
De totale factuur wordt gefactureerd en betaald bij het afhalen van het materiaal. Al de facturen zijn contant
betaalbaar.
Alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de
Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk.

Voor akkoord:

Voor Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen
Stefanie Desmet
i.o. Dr. Bart Bossuyt, voorzitter Huisartsenkring Zuid West-Vlaanderen
Datum:
Handtekening:

Voor

(huurder)

Datum:
Handtekening:
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