
Huurcontract La Prime R1.0 / 2022-05-30

HUUROVEREENKOMST BETREFFENDE ROERENDE ZAKEN
Partijen:

Schermvereniging La Prime, gevestigd aan de Gruttoweide 181, 6708 BG Wageningen, kvk-nummer 40123730, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuur, hierna te noemen: 'Verhuurder';

en

Naam: _______________________________________, geregistreerd lid van Schermvereniging La Prime, 
indien minderjarig rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn/haar ouders/voogd, hierna te noemen: 'Huurder';

 
Overwegen het volgende:

 partijen wensen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan;
 Verhuurder is eigenaar van de hierna omschreven roerende goederen;
 Verhuurder en Huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze huurovereenkomst; 

Zijn overeengekomen:
1 Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de volgende roerende goederen: vest, 

ondervest, masker, broek, electrisch vest, borstbescherming (indien van toepassing), hierna te noemen: 'Het
Gehuurde'.

2 Huurder zal Het Gehuurde uitsluitend voor de schermsport gebruiken.
3 De bepalingen uit de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Schermmateriaal’ (hierna te noemen: 

‘Bepalingen’) zijn op deze huurovereenkomst van toepassing. Deze zijn bijgevoegd als bijlage 1 en zijn 
tezamen met deze huurovereenkomst aan Huurder verstrekt. Door ondertekening van deze 
huurovereenkomst bevestigt Huurder de ontvangst van de Bepalingen en de toepasselijkheid ervan op de 
huurovereenkomst.

4 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt zoals omschreven in de 
Bepalingen.

5 De huurprijs wordt jaarlijks door Verhuurder vastgesteld en samen met de lidmaatschapscontributie geïnd.
6 Huurder is bij aanvang van de huurovereenkomst een borg ter hoogte van € 50,- (vijftig euro) verschuldigd.
7 Gedurende de huurovereenkomst mag door Huurder Het Gehuurde kosteloos deels of helemaal worden 

ingeruild bij Verhuurder voor ander overeenkomstig materiaal.
8 Huurder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van, en klein onderhoud aan Het Gehuurde gedurende 

de huurovereenkomst. Onderhoud en reparaties geschieden in overleg met Verhuurder.

Registratienummers Initieel Materiaal:
vest: ________________________ ondervest: ________________________
broek: ________________________ masker: ________________________
e-vest: ________________________ borstbescherming:____________________

Opmerkingen met betrekking tot de staat van Het Gehuurde:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Namens Verhuurder Namens Huurder

Naam:                           Naam:                          Naam:                                                     
Functie:                          Functie:                        
Datum:                           Datum:                         Datum:                                                     
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