ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN ERIK WENDRICH VIOOLBOUW
Gevestigd aan de Aelbrechtskolk 35 A, 3025 HB Rotterdam, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68287054
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context ondubbelzinnig een andere betekenis voortvloeit:
1. Verhuurder: de wederpartij bij de overeenkomst met Huurder en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231
sub b BW.
2. Huurder: de natuurlijke en/of rechtspersoon die met Verhuurder een Huurovereenkomst heeft gesloten en daarmee de contractuele
wederpartij bij de overeenkomst met Verhuurder is in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3. het Gehuurde: alle zaken die door Verhuurder in het kader van de Huurovereenkomst aan Huurder in gebruik worden verstrekt,
waaronder doch niet uitsluitend het instrument inclusief alle toebehoren.
4. Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder betreffende de (ver)huur van het Gehuurde.
5. Huursom: de prijs voor het gebruik van het Gehuurde gedurende de Huurperiode inclusief eventueel aanvullend overeengekomen
diensten zoals onderhoud.
6. Huurperiode: de periode waarover de verhuur voortduurt.
7. Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk.
8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een
online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Verhuurder,
van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is
overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze
voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Verhuurder uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Verhuurder gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden
zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Huurder kan nimmer
enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Verhuurder onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verhuurder, voor de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Verhuurder in strijd
mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en
zal deze worden vervangen door een door Verhuurder vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
Artikel 3. Duur van de overeenkomst en opzegging
1. De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De Huurovereenkomst kan door de Huurder op ieder gewenst moment worden opgezegd. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het adres
van Verhuurder: Aelbrechtskolk 35 A, 3025 HB Rotterdam, of mondeling als Verhuurder hiermee instemt.
3. Indien de Huurovereenkomst gedurende het lopende jaar, waarover de Huursom reeds werd voldaan, wordt opgezegd, en het Gehuurde
bij Verhuurder is ingeleverd, zal Verhuurder de reeds betaalde Huursom naar evenredigheid aan Huurder restitueren. Het restant
Huursom zal binnen 14 dagen worden overgemaakt op de bank- of girorekening van de Huurder. Huurder dient daarvoor duidelijk zijn
IBAN en overige bankgegevens in de schriftelijke opzegging te vermelden.
Artikel 4. Verplichtingen van de Huurder
1. Gedurende de Huurperiode dient de Huurder het Gehuurde overeenkomstig de aard en bestemming als een goed huisvader te
verzorgen, zelf te gebruiken en het noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring te geven.
2. De Huurder is verplicht gedurende de Huurperiode het Gehuurde voor zijn kosten te onderhouden en ervoor te zorgen dat deze blijven
verkeren in goede staat van onderhoud, waarbij de Huurder verklaart dat het door hem Gehuurde zich zonder uitzondering in gebruikte
doch goede staat van onderhoud bevindt.
3. Eventuele herstellingen van het Gehuurde worden uitsluitend gedaan door de Verhuurder. Bij herstellingen geldt dat bij violen en
altviolen de eerste €200 en bij cello’s de eerste €300 voor rekening van de Huurder is, het eventueel overgebleven bedrag komt voor
rekening van de Verhuurder. Zie artikel 11.
4. De Verhuurder, of zijn gemachtigde, heeft te allen tijde het recht het Gehuurde te onderzoeken op eventuele gebreken. De Huurder is
verplicht daartoe zijn medewerking te verlenen, voor zover de gevraagde medewerking in redelijkheid van Huurder kan worden verlangd.
Artikel 5. Aanpassing Huursom
Daar de Huursom gerelateerd is aan de waarde van het Gehuurde, zal het soms noodzakelijk zijn de Huursom aan te passen. In het algemeen
geschiedt deze aanpassing na twee à drie jaar, een termijn waarbinnen de meeste kleine huur-instrumenten al weer van Huurder gewisseld
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zijn. Mocht een instrument toch voor herwaardering in aanmerking komen, dan kan het noodzakelijk zijn dat de Huurder met het instrument
langs komt. Is de Huurder het niet eens met de nieuwe Huursom, dan heeft de Huurder het recht de Huurovereenkomst te ontbinden.
Artikel 6. Waarborgsom
Huurder is verplicht bij het aangaan van de Huurovereenkomst een waarborgsom aan Verhuurder te betalen. De hoogte van de waarborgsom
zal worden overeengekomen in de Huurovereenkomst. De waarborgsom zal na het beëindigen van de Huurovereenkomst binnen 14 dagen
aan Huurder worden gerestitueerd, nadat Verhuurder al hetgeen Huurder in verband met deze overeenkomst verschuldigd is, daarvan
afgetrokken heeft.
Artikel 7. Einde van de Huurovereenkomst
Na afloop van deze overeenkomst moet de Huurder het Gehuurde direct ter beschikking stellen van de Verhuurder en in goede staat van
onderhoud bij hem afleveren.
Artikel 8. Overname van het Gehuurde
Bij eventuele aankoop van het Gehuurde instrument zal een bedrag tot maximaal zes maanden de Huursom van het aankoopbedrag worden
afgetrokken.
Artikel 9. Facturatie en betaling
1. Betaling van de verschuldigde Huursom dient per maand vooraf te geschieden. Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso, tenzij
vooraf anders afgesproken.
2. Indien de Huurder nalaat de verschuldigde Huursom tijdig te voldoen, verkeert de Huurder in gebreke en zal Verhuurder een herinnering
aan Verhuurder sturen. Verhuurder zal de Huurder daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan zijn betalingsverplichting te
voldoen. Indien Huurder nalaat de verschuldigde Huursom binnen de in de herinnering gestelde termijn te voldoen, verkeert de Huurder
in verzuim.
3. De Huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle
(buiten)gerechtelijke kosten welke Verhuurder maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat
moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande
bedrag, met een minimum van €125,00. Voor consumenten geldt een percentage van 5% met een minimum van €40,00. Indien de
werkelijk door Verhuurder gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in
aanmerking.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Huurder zijn de vorderingen van Verhuurder en de verplichtingen
van de Huurder jegens Verhuurder onmiddellijk opeisbaar en kan Verhuurder het Gehuurde als eigenaar revindiceren.
Artikel 10. Ontbinding
Wanneer de Huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer bepalingen uit deze overeenkomst niet stipt
worden nagekomen, in geval van overlijden van de Huurder, bij verhuizen buiten Nederland, heeft de Verhuurder het recht, zonder dat
hiervoor gerechtelijke tussenkomst noodzakelijk is, de overeenkomst door middel van aangetekend schrijven te ontbinden.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. In geval van diefstal of onherstelbare schade (door bijvoorbeeld brand of water), nader te bepalen door de Verhuurder, van het
Gehuurde gedurende de Huurovereenkomst is de Huurder aansprakelijk. Het Gehuurde is niet verzekerd door de Verhuurder voor
diefstal, brand, waterschade, etc.
2. In geval van herstelbare schade, nader te bepalen door de Verhuurder, gedurende de Huurovereenkomst aan het Gehuurde toegebracht
of ontstaan, geldt dat bij violen en altviolen de eerste €200 en bij cello’s de eerste €300 voor rekening van de Huurder is, het eventueel
overgebleven bedrag komt voor rekening van de Verhuurder.
3. Bij verschil van mening over de grootte der schade, zal deze worden bepaald door een in onderling overleg aan te wijzen deskundige.
Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Verhuurder gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is telkens doorslaggevend voor de inhoud en uitleg van de voorwaarden en
eventuele vertalingen daarvan.
3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar
aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van
andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter
van de vestigingsplaats van Verhuurder, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Verhuurder met
de Huurder kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.
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