
 

Huurovereenkomst 

 

Ondergetekenden 
Verhuurder      
Witgoed reparatie de Heuvelrug 
Pr. Irenelaan 34 
3958 XP Amerongen 
Tel: 0343 – 785 882/06 – 45 30 25 03 

Komen het volgende overeen: 
Huurder huurt van verhuurder een koelkast voor de periode van ……………….. t/m ……………….. waar de volgende voorwaarden op 
van toepassing zijn: 

1. Huurprijs 
1. De huurprijs voor bovengenoemde periode bedraagt € 40,00 incl. BTW en incl. bezorgkosten naar het door Huurder opgegeven 
bezorgadres. 
 
2. Schoonmaakkosten 
1. Huurder en verhuurder zijn overeengekomen dat bij inlevering van de koelkast door huurder bij verhuurder de koelkast  
wel / niet is schoongemaakt door huurder.  
2. Indien vooraf afgesproken is dat huurder de koelkast niet schoonmaakt betaalt de huurder verhuurder bij bezorging € 15,00 
extra schoonmaakkosten.  
3. Indien vooraf afgesproken is dat huurder de koelkast zelf schoonmaakt, maar dit niet voldoende is om de koelkast door huurder 
in goede staat bij een nieuwe huurder te bezorgen en verhuurder de koelkast alsnog zelf moet schoonmaken zal verhuurder alsnog  
€ 15,00 extra schoonmaakkosten in rekening brengen. 
 
3. Eigendom 
1. De koelkast blijft te allen tijde eigendom van verhuurder. 
2. Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van de koelkast erkent de wederpartij dat de koelkast in goede 
(gebruiks)staat en zonder schade aan haar ter beschikking is gesteld.  

4. Gebruik van het product door Huurder 
1. Huurder gedraagt zich als goed huurder, gaat zorgvuldig met de koelkast om, onder andere door het tegen beschadiging en/of 
diefstal te beveiligen, er geen wijzigingen in aan te brengen en eventueel optredende schade zoveel mogelijk te beperken. 
2. Huurder zorgt dat de koelkast binnen op een droge plaats staat. 
3. Huurder verricht zelf geen reparaties aan de koelkast en/of laat daaraan geen reparaties verrichten. Alleen verhuurder verricht 
reparaties aan de koelkast. 
4. Huurder meldt enig defect, mankement, diefstal en/of schade aan de koelkast onmiddellijk aan verhuurder. Huurder is 
aansprakelijk voor enige schade aan de koelkast of gevolgschade ontstaan door te late melding. 
5. In geval van diefstal en/of vandalisme doet Huurder aangifte bij de politie en verstrekt verhuurder direct daarna een kopie van 
het proces-verbaal. 
6.Huurder verplaatst de koelkast niet zonder toestemming van verhuurder naar een ander adres , geeft  de koelkast niet aan een 
derde in gebruik en verhuurt de koelkast niet onder. 
7. Het is huurder niet toegestaan de koelkast aan derden te verkopen, af te staan, of op een andere wijze te vervreemden.  
8. Ingeval de koelkast door een van buiten komende oorzaak (zoals water-of brandschade) is beschadigd of verloren gegaan, is 
Huurder aansprakelijk voor de kosten die verhuurder moet maken om de koelkast te repareren of vervangen. 
9. In geval van diefstal of op andere wijze verdwijnen van de koelkast, is Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het 
Product. 

5. Annulering 
1. Door huurder kan de huur van de koelkast 24 uur voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Wanneer huurder 
binnen 24 uur annuleert, worden de volledige huurkosten in rekening gebracht. 
 
6. Betaling 
1. Betaling dient contant of per pin te geschieden bij bezorging van de koelkast. 

Voor akkoord: 
Datum:  

 

Handtekening       Handtekening 
Witgoed reparatie de Heuvelrug     Naam 
Verhuurder       Huurder 

Huurder 
Naam:  
Adres:  
Postcode en woonplaats: 
Telefoonnummer: 

 


