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Algemene Leveringsvoorwaarden 
 
 
Stichting Decorbouw Groot Arsenaal in deze voorwaarden genoemd de Stichting. 
 

1. Verhuur van eigendommen van de Stichting of van bij de Stichting in bewaring gegeven zaken kan 
alleen geschieden aan rechtspersonen of natuurlijke personen die akkoord zijn met deze algemene 
leveringsverhuurvoorwaarden.  

2. Bij verhuur zal altijd een huur-gebruiksovereenkomst worden opgesteld.  
3. Het bestuur van de Stichting bepaalt de verhuurprijzen van de te verhuren zaken.  
4. De penningmeester van de Stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de huurpenningen, dit 

samen met de bestuursverantwoordelijke voor verhuur en beheer rekwisieten. 
5. De Algemene Leveringsvoorwaarden zoals hier bepaald zijn terug te vinden op de huur-

gebruiksovereenkomst en op onze website www.st-decorbouw.nl. 
6. Over verpakkingsmaterialen, zoals dozen en kisten, wordt emballagegeld gerekend en gefactureerd, 

wanneer deze verpakkingsmaterialen niet, of beschadigd, worden geretourneerd. 
7. Huurder of diens vertegenwoordiger dient zich middels een wettig legitimatiemiddel te legitimeren.  
8. Naast de huurprijs, die na gebruik wordt berekend, dient bij het afhalen, indien van toepassing, 

eenzelfde bedrag als het huurbedrag, contant, aan borg te worden betaald. Deze borg wordt direct bij 
het terugbrengen terugbetaald mits het gehuurde in de juiste staat verkeert, dan wel verrekend met 
de nog te betalen huurprijs.  

9. Lener c.q. huurder dient de spullen tegen de vastgestelde totale waarde te verzekeren.  
10. Alle gehuurde en geleende zaken dienen op de afgesproken datum in dezelfde staat te worden 

teruggebracht als waarin ze zijn meegenomen. 
11. Bij terugbezorging na de afgesproken datum wordt een huurprijs per week van 1,5 maal de 

vastgestelde huurprijs in rekening gebracht. Voor geleende spullen geldt dezelfde regeling, alleen 
wordt nu de huurprijs achteraf vastgesteld. Dit ter beoordeling door de Stichting.  

12. Verhuur loopt altijd per week. De huur wordt dan ook altijd per week berekend.  
13. Eventuele schade aan het gehuurde dan wel geleende wordt door de Stichting aan de lener c.q. 

huurder in rekening gebracht. Dit ter beoordeling door de Stichting of diens vertegenwoordiger.  
14. Indien bij het terug bezorgen blijkt dat er zaken ontbreken dan wel onherstelbaar beschadigd zijn dan 

wordt hiervoor de vervangingswaarde in rekening gebracht.  
15. Schade aan derden, veroorzaakt door (ondeskundig) gebruik, van het geleende c.q. gehuurde kan 

nooit op de verhuurder, de Stichting, worden verhaald. 
16. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, gemaakt met betrekking tot de invordering 

van het door de lener c.q. huurder verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de  
lener/huurder. Zij worden op minimaal 15 % gefixeerd en zullen tenminste € 25,- bedragen.  

17. Lener/huurder is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van het geleende c.q. gehuurde. Bij transport 
door derden moet de lener/huurder aanwezig zijn. Of de transporteur tekent voor de 
verantwoordelijkheid van de rekwisieten. 

18. Het geleende c.q. gehuurde blijft altijd eigendom van de Stichting en kan door derden nooit in 
onderpand worden gegeven of genomen.  

19. Aan het geleende c.q. gehuurde mag zonder schriftelijke toestemming van de Stichting niets worden 
veranderd.  

20. Alle eventuele aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting 
tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven 
prijs.  

21. Door het aangaan van een huur-gebruiksovereenkomst erkent de lener c.q. huurder deze 
leveringsvoorwaarden te kennen en te onderschrijven.  

22. Het geleende c.q. gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd, 
zoals aangegeven door lener c.q. huurder. 

http://www.st-decorbouw.nl/
mailto:info@st-decorbouw.nl

