Volkstuindersvereniging "ZONDER WERKEN NIETS"
Van der Aartweg 25, 2026 ZM Haarlem
Postbus 2521, 2002 RA Haarlem
IBAN: NL73INGB0000013256 t.n.v. Volkstuindersver. Zonder Werken Niets
Website: http://zwn-volkstuinen.nl

HUUROVEREENKOMST AANHANGWAGEN ZWN
Gegevens van de huurder:
Naam:………………………………………………………..

Tuin:……..

Adres:…………………………………………………………

Tel:.........................................................
Email:…………………………………………………..

Postcode / Woonplaats:…………………………………………………………………………
ZWN en huurder komen het volgende overeen:
ZWN verhuurt de ZWN-aanhanger aan huurder op datum………………………….tijd:……………………………… voor
De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode. Indien huurder de
aanhangwagen langer dan hierboven genoemd gebruikt is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode
waarin hij de aanhangwagen tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd.
De huurprijs bedraagt :
• Per ½ dag €12,50 (een halve dag is gedurende de ochtend tussen 8:00 uur en 12:00 uur of gedurende de middag
tussen 12:00 uur en 16:00 uur)
• Per dag €20,00 (bij een aaneengesloten huurperiode langer dan 4 uur per dag)
Contactpersoon voor ZWN aanhanger verhuur is: Nico de Bont, reserveren per email 2 dagen vooraf heeft de sterke
voorkeur en grootste kans van slagen: nico.debont@quicknet.nl Bellen kan tussen 09:00-19:00 uur naar 0611731001
Ruimte voor toelichting/aanvullingen/opnamestaat:
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Betreft aanhanger +:

Paraaf ZWN

Paraaf Huurder

Opgemaakt in tweevoud te:……………………………… Datum:…………………...………
Naam van de persoon die namens ZWN tekent: ……………………………………………………………….
Huurder geeft met de ondertekening van deze overeenkomst aan dat:
•
•

huurder kennis heeft genomen van de spelregels en verplichtingen zoals genoemd in de aan huurder
voorgelegde contractvoorwaarden d.d. 01-04-2020;
huurder met de hierin genoemde verplichtingen instemt.

Handtekening ZWN:

Handtekening huurder

………………………………………………………

……….………………………………………………..
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Contractvoorwaarden d.d. 01-04-2020 horende bij
de HUUROVEREENKOMST AANHANGWAGEN ZWN
Spelregels bij het huren van de aanhanger:
• De huurder dient de aanhangwagen schoon en onbeschadigd terug te bezorgen.
• De huurder is niet gerechtigd de aanhangwagen aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te
stellen.
• De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
• De Huurder mag de aanhangwagen niet zwaarder belasten dan 750 kg.
• In de disselbak zijn aanwezig:
o Disselslot
o Afdeknet
o Sleutel van de disselbak
o De sleutel van de hangslotjes van het hek
o 2 sjorbanden van 4 meter lengte
• De huurder dient zelf zorg te dragen voor een eventueel noodzakelijke verloopstekker van 7 polig naar 13 polig.
• Bij de verhuur over meerdere dagen is de huurder bij het stallen van de aanhanger verplicht het daarvoor
beschikbare disselslot te gebruiken.
• De auto waar de aanhanger aan gekoppeld wordt dient deugdelijk en WA-verzekerd te zijn.
• Tijdens de huurperiode is het risico van beschadiging, boetes, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de
aanhangwagen, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de aanhangwagen, voor rekening en risico van
de huurder.
• Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de aanhangwagen alsmede diefstal van de aanhangwagen
direct aan ZWN te melden.
• Veranderingen en/of reparatie aan de aanhangwagen mag uitsluitend door of in opdracht van ZWN worden
verricht.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van ZWN is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ZWN of aansprakelijkheid op
grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in
de aanhangwagen bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de aanhangwagen. ZWN is nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is
verzekerd. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen,
daaronder mede begrepen overbelasting van de aanhangwagen en de gevolgen van overtredingen welke zijn
vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.
Opzegging/ontbinding
De huurovereenkomst wordt mondeling aangegaan en kan door ZWN met onmiddellijke ingang worden opgezegd
als huurder enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt. Indien huurder niet in staat is de aanhangwagen
aan ZWN terug te bezorgen, dient huurder aan ZWN een door ZWN te bepalen schadevergoeding te betalen, ter
grootte van de vervangingswaarde van de aanhangwagen, onverminderd de verplichting tot betaling van de
huursom.
De huurprijs
De huurprijs dient door huurder bij het inleveren van de aanhanger of uiterlijk op de eerst volgende zaterdag in de
winkel te worden voldaan.

Contactpersoon
Zie voorkant
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