Huurvoorwaarden total stationapparatuur (EDM)

Huurovereenkomst
1.1 De aanvrager is de (atletiek)organisatie (hierna te noemen Huurder) die de aanvraag aan de atletiekvereniging SPRINT
(hierna te noemen Verhuurder), voor het huren van een total stationapparatuur met toebehoren (hierna te noemen EDM)
incl. bediening mondeling / schriftelijk heeft gedaan.
1.2 De aanvraag wordt alleen dan gehonoreerd als per EDM (Electronic Distance Measurement) een daarvoor gekwalificeerde
vrijwilliger (hierna te noemen Bediener) van de Verhuurder op de gewenste datum/data beschikbaar is voor het opbouwen
en de bediening ervan.
1.3 Na akkoord over levering, huurprijs en vergoedingen tussen beide Partijen is er sprake van een Huurovereenkomst, ook in
het geval dat de EDM ingezet wordt op een evenement dat door anderen dan de Huurder georganiseerd wordt.
1.4 Tenzij anders overeengekomen wordt de Huurovereenkomst van de EDM aangegaan voor een periode van één dag
(10.00-18.00 uur) of avond (18.00 – 22.00 uur).

Huurprijs en betaling
3.1 De huurprijs is afhankelijk van de aantal te huren EDM’s. Daarnaast geldt er een reiskostenvergoeding à € 0,19 per
kilometer vermeerderd met eventueel gemaakte tol- en parkeergelden.
3.2 De huurprijs wordt door de Verhuurder middels een toe te zenden factuur aan de Huurder in rekening gebracht. De bediener
declareert zijn/haar reiskosten zelf bij de Huurder en deze dient binnen 30 dagen rechtstreeks aan hem/haar betaald te
worden.
3.3 De Huurder is verantwoordelijk voor de betaling van de huurprijs aan de Verhuurder volgens artikel 3.4 en de vergoeding
van reiskostendeclaratie aan de Bediener.
3.4 De betaling van de factuur voor de gedane uitvoering van de Huurovereenkomst dient, zonder enige aftrek of verrekening,
binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door Verhuurder aangegeven
wijze.
3.5 Bij in gebreke blijven van betaling binnen 30 dagen is er van rechtswege sprake van verzuim door de Huurder. In dat geval
is de Huurder gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door de Verhuurder gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten die nodig zijn om de gemaakte kosten volgend uit de Huurovereenkomst te innen.
3.6 Ieder beroep op korting of compensatie met een vordering welke Huurder meent op de Verhuurder te hebben of te zullen
krijgen is op voorhand uitgesloten.

Annulering
4.1 In het geval dat één van de Partijen de Huurovereenkomst wenst te beëindigen, zullen Partijen elkaar uiterlijk 14 dagen voor
Huurovereenkomstperiode schriftelijk of per email daarvan in kennis stellen. Er is sprake van een geldige ontbinding van de
Huurovereenkomst indien deze door de Verhuurder schriftelijk of per email is bevestigd. Bij annulering van de
Huurovereenkomst door de Huurder binnen 14 dagen voor aanvang van de Huurovereenkomstperiode, is de Huurder
€ 25,00 per EDM per dagperiode verschuldigd en € 20,00 per EDM per avondperiode waarbij artikel 3.5 en 3.6 van
toepassing zijn.
4.2 Indien door overmacht de EDM niet beschikbaar is, heeft de Huurder geen recht op een schadevergoeding. Dit is ook van
toepassing als er door overmacht geen Bediener bij de Verhuurder beschikbaar is voor het opbouwen en de bediening.

Bediening en standplaats total station
5.1 De standplaats van de EDM wordt door de Bediener in samenspraak met de Huurder bepaald. De veiligheid van de
standplaats is ter beoordeling van de Bediener. De Bediener heeft het recht een standplaats af te wijzen als zij/hij deze niet
als veilig beschouwd.
5.2 De EDM wordt opgebouwd en bediend door Bediener van de Verhuurder of als dit vooraf overeengekomen is door een
daarvoor gekwalificeerde derde ter goedkeuring en onder toezicht van de Bediener van de Verhuurder.
5.3 De Huurder draagt zorg voor een grote waterdichte parasol of partytent waaronder de EDM is beschermd tegen regen en
zon. De parasol/partytent wordt geplaatst/opgebouwd door de Huurder en moet veilig en stevig (windvast) verankerd zijn.

Aansprakelijkheid
6.1 Alle relevante kosten volgend uit aangebrachte schade aan de EDM opgetreden binnen de Huurovereenkomstperiode, niet
veroorzaakt door Bedieners van Verhuurder inclusief gederfde inkomsten van de Verhuurder worden verhaald op de
Huurder.
6.2 Het is aan de Huurder om, indien van toepassing, de schade te verhalen op derde Partijen.

Kleding en verzorging
7.1 De Bediener wordt op dezelfde wijze verzorgd als de overige juryleden.
7.2 De Bediener van de Verhuurder heeft het recht om tijdens hun werkzaamheden kleding te dragen van atletiekvereniging
SPRINT uit Breda.
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