Huurovereenkomst (in 2-voud invullen)
De ondergetekenden:
HRV Cornelis Tromp, hierna te noemen “VERHUURDER”
en
(naam andere roeivereniging), hierna te noemen “HUURDER”,
Verklaren te zijn overeengekomen dat de VERHUURDER in huur zal afstaan aan de HUURDER de
(soort boot en naam boot)…..............…. Exclusief / Inclusief ……. sets riemen.
Dit volgens de volgende condities:
1. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode ingaande op ..................... en aflopende
op ..........................
2. De overdracht en oplevering vinden beide plaats in de botenloods van de VERHUURDER.
3. De huurvergoeding bedraagt het volgende:
a. De boot wordt na afloop van de huurperiode schoon opgeleverd.
b. ... .. EURO aan huurpenningen per etmaal. Dit bedrag moet voorafgaand aan de
huurperiode worden overgemaakt op bankrekening NL80SNSB0942150988 onder
vermelding van vereniging, bootnaam en huurdatum.
4. De boot zal gedurende de huurperiode alleen worden gebruikt door roeiers van ...................
..............
5. De boot blijft buiten de roeitochten op haar vaste en veilige ligplaats in de botenloods van de
VERHUURDER liggen.
6. Tijdens de roeitocht dient de HUURDER de boot op een veilige plaats af te meren of neer te
leggen.
7. Ten tijde van de huurperiode zijn de boot en riemen verzekerd middels de algemene
botenverzekering van de VERHUURDER.
8. De HUURDER zal de boot en riemen gedurende de huurperiode goed verzorgen en zal te
allen tijde trachten te voorkomen dat schade ontstaat aan de boot en/of riemen.
9. Eventuele kleine schades die tijdens de huurperiode ontstaan en die kunnen worden gevat
onder normale gebruiksslijtage, zullen zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de
VERHUURDER. De kosten voor het verhelpen van deze schades zijn voor rekening van de
VERHUURDER.
10. Eventuele kleine schades die tijdens de huurperiode ontstaan en die niet kunnen worden
gevat onder normale gebruiksslijtage, zullen zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de
VERHUURDER. De kosten voor het verhelpen van deze schades zijn voor rekening van de
HUURDER.
11. In het geval er tijdens de huurperiode grote schades ontstaan, niet vallende onder
gebruiksslijtage, waardoor de boot door een expert/botenwerf moet worden gerepareerd,
dan dient de HUURDER direct na het ontstaan van deze schades contact op te nemen met
de VERHUURDER. De VERHUURDER zal bepalen welke werf de reparatie zal gaan
uitvoeren in samenspraak met haar verzekering. De kosten van het eigen risico, zijnde 150
Euro, worden in dat geval in rekening gebracht bij de HUURDER. De HUURDER heeft de
keuze om deze kosten zelf te voldoen of haar eigen (WA) verzekering aan te spreken voor
het afhandelen van de gehele schade. Deze partij zal echter geen invloed hebben op de
reparatiewijze en plaats zoals bepaald door de VERHUURDER.
12. De VERHUURDER is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van
de HUURDER.
13. Op dit contract is het Nederlands recht van toepassing
Aldus overeengekomen te Hilversum, …………………
VERHUURDER:

HUURDER:

Namens HRV Cornelis Tromp

Namens (naam roeivereniging

.........................
...................................

…………
…………………………

