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HUUROVEREENKOMST
VERHUURDER:
Gifraco , Louis Schmidtlaan 119 b 3, 1040 Brussel , 0486 02 89 00
HUURDER:
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GSM nummer: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Locatie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ALGEMENE BEPALINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
•
De huurder is verantwoordelijk om deze huurovereenkomst met instructies, verantwoordelijkheden,
richtlijnen, waarborgen en betalingsvoorwaarden te lezen en te volgen.
•
De huurder verbind zich aan het houden van deze richtlijnen, zoniet kan dit leiden tot mogelijke ongelukken.
De verantwoordelijkheid voor het gebruik blijft bij de huurder voor de gehele huurperiode door
ondertekening van deze overeenkomst.
•
De huurder maakt de instructies kenbaar aan alle gebruikers van het gehuurde toestel.
•
De huurder blijft verantwoordelijk voor zijn elektrische installaties waarop het toestel wordt aangesloten.
•
Huuropzegging of terugvragen van huurgeld om reden van gebreken aan elektrische voorziening is niet
mogelijk. De verhuurder zorgt voor de plaatsing van het toestel.
TECHNISCH VEREISTEN:
De huurder dient voor aanvang van de huur zelf na te zien of de technische vereisten voldoen voor de
huur van de machine.
INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN:
•
Laat nooit kinderen zonder toezicht de vaatwasser gebruiken.
•
De huurder hoort als een goede huisvader niet moedwillig of onbewust een vernieling te veroorzaken. Enkele
richtlijnen hieromtrent zijn:
o
Was geen artikelen die kleiner zijn dan een koffielepel.
o
Zorg dat de zeef steeds goed geplaatst is tijdens het wassen.
o
Reinig de zeef indien ze vervuild is.
•
De bovenstaande lijst geeft een overzicht van richtlijnen die dienen gevolgd te worden en onder de
verantwoordelijkheid van de huurder vallen, zonder de intentie te wekken om limitatief en allesomvattend te
zijn.
•
Bij een elektriciteitspanne dient de huurder de verhuurder te contacteren.
•
Eens de vaatwas geplaatst is, is het VERBODEN voor de huurder om deze te verplaatsen ter voorkoming van
ongelukken en vernielingen, tenzij anders overeengekomen in de huurovereenkomst. Bij deze laatste
toepassing staat de klant volledig verantwoordelijk voor alle schade.
•
Plaatsing en installatie wordt aanzien als servicedienst . De verhuurder kan dus onder geen enkel beding
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade (om welke reden dan ook zoals natuurelementen of
overmacht) veroorzaakt aan de huurder of aan derden, en aan al hun bezittingen, door één van haar
producten en dit gedurende de ganse periode van de huurovereenkomst. Zolang de vaatwasser geïnstalleerd
is op de locatie aangeduid door de huurder, blijft de verantwoordelijkheid bij de huurder. In geval van
schade aan derden kan de huurder zijn familiale verzekering hiervoor aanspreken.
•
Enkel gespecialiseerde vaatwasproducten aangeleverd door de verhuurder kunnen gebruikt worden. Er
wordt een voldoende voorraad meegeleverd doch enkel het werkelijke verbruik wordt aangerekend bij
afhaling.
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BETALINGSVOORWAARDEN en WAARBORG:
•
Het verschuldigde bedrag dient voor aanvang van de huur op onze rekening gestort te zijn. De reservatie
staat pas vast na ontvangst van betaling.

•
•

•
•

Bij afhaling wordt de hoeveelheid verbruikt vaatwasmiddel afgemeten. Het hiervoor verschuldigde bedrag
wordt afgetrokken van de huurwaarborg.
De huurder is verplicht de vaatwas aangesloten te laten staan tot op het moment van ophaling zodoende dat
de werking kan gecontroleerd worden. Indien er geen problemen vastgesteld worden, wordt de waarborg bij
afhaling cash teruggegeven.
Bij schade of diefstal wordt de huurder verantwoordelijk gesteld. Een extreem vervuilde vaatwasser door
nalatigheid v/d huurder wordt onbetwist aanzien als beschadiging en heeft verlies van waarborg tot gevolg.
Indien de schade groter is dan de betaalde waarborg wordt een expert aangesteld om de schade op te
meten. Expertise kosten zullen toegewezen worden aan de huurder. De huurder heeft het recht een
tegenexpertise te bestellen. De expert zal het totaal verschuldigde bedrag bepalen dat betaalbaar is door de
huurder. Schade als gevolg van slijtage is nooit verschuldigd door de huurder. Bij ondertekening verklaart
de huurder op de hoogte te zijn van de staat van het geleverde toestel en toebehoren.

Algemene bepalingen betreffende de huur van goederen(art.nr 1708-1762 bis B.W.) art.
1713 B.W.
Opgemaakt in tweevoud op: …../…../20….
Handtekening huurder
(voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd)

Handtekening verhuurder
(voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd)

