Voorwaarden verhuur
HUURVOORWAARDEN:
JUMP FREERUN

1.1 Vergoeding:
De obstakels, spel & sportmaterialen zijn te huur tegen een afgesproken vergoeding per dag.
Bij het te laat terugbezorgen zal een extra bedrag (afhankelijk van de vertraging, de aard en
hoeveelheid van het gehuurde materiaal) in rekening worden gebracht en voor zover mogelijk op
een eventuele waarborgsom worden ingehouden.
1.2 Bij alle vormen van huur/verhuur worden goederen slechts in bruikleen gegeven, alle
materialen blijven ten allen tijden eigendom van JUMP freerun,
2.1 Gebruik van de spel-en sportmaterialen:
De materialen mogen alleen worden gebruikt voor de activiteit welke met verhuurder besproken is
en of waar het materiaal voor bedoeld is.
De huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik en is verplicht maatregelen te nemen opdat
de materialen niet zullen beschadigen.
Eventuele schade wordt door de huurder op de eerst aanzegging vergoed.
Het is niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven of te verhuren, zonder
schriftelijke toestemming van JUMP freerun.
Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid
verhuren wordt verstaan, dat JUMP freerun, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde,
tevens personen ter beschikking stelt ter begeleiding, instructie, verzorging en bewaking van de in
gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is overeengekomen.
Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van het verhuurde zonder dat de
personen ter beschikking worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking
van het verhuurde.
3.1 Reserveren:
Het reserveren van de obstakels, spel-en sportmaterialen kan uitsluitend geschieden door
schriftelijke overeenstemming met verhuurder (geaccepteerde offerte en of een goedgekeurd
aanvraagformulier). Op alle overeengekomen afspraken tot verhuur zijn deze huurvoorwaarden
van toepassing.
4.1 Annulering:
Annulering tot tien dagen voor het gebruik is kosteloos.
Bij annulering binnen tien dagen wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag van afhalen is de totale huurprijs verschuldigd.
5.1 Ophalen en terugbezorgen van materialen:
Het ophalen en terugbezorgen van de obstakels, spel-en sportmaterialen dient te geschieden op
de afgesproken datum en tijd.
U dient voor het vervoer van de materialen over een geschikt vervoermiddel te beschikken.
Bij het ophalen en terugbrengen van zwaardere en of meerdere materialen dient de huurder zelf
ook voor voldoende mankracht/hulp te zorgen.
Zowel bij uitgifte als bij teruggave controleren huurder (gemandateerde) en verhuurder (namens
verhuurder kan een medewerker van JUMP freerun worden aangewezen) samen het materiaal.
Bij inlevering wordt een retour/inspectieformulier getekend voor ontvangst.
De obstakels, spel-en sportmaterialen dienen schoon, droog en onbeschadigd te worden
terugbezorgd.
In voorkomende gevallen kan JUMP freerun schoonmaak/herstel kosten in rekening brengen.
Indien door bijzondere omstandigheden teruggave op het afgesproken tijdstip niet mogelijk blijkt te
zijn, dient (zo mogelijk vooraf) telefonisch overleg met de verhuurder plaats te vinden.
Bij het te laat terugbezorgen worden extra kosten in rekening gebracht
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6.1 Betaling:
Bij het afhalen van de spel-en sportmaterialen dient een eventuele waarborgsom
(minimaal € 100,00 en maximaal € 500,00) in contanten te worden voldaan. Bij zakelijk klanten
met een via schriftelijk/elektronische mail geaccepteerde offerte kan een waarborgsom achterwege
blijven (dit ter beoordeling van JUMP freerun) De waarborgsom wordt, indien voldaan is aan alle
uitleenvoorwaarden, bij teruggave van de materialen, terugbetaald/verrekend met de volledige
factuur.
6.2 Betaling van facturen op rekening:
Betaling van het aan JUMP freerun toekomende bedrag, dient zonder beroep op verrekening of
korting binnen veertien dagen aan JUMP freerun te geschieden.
Indien huurder, of diens gemachtigde, het aan JUMP freerun toekomende bedrag niet binnen de in
deze leverings-betalings-voorwaarden gestelde termijn voldoet is huurder, of diens gemachtigde
daarover de wettelijke rente verschuldigd, geldend op het moment waarop huurder , of diens
gemachtigde in verzuim raakt.
6.3 Na het sluiten van de overeenkomst is JUMP freerun gerechtigd om van de huurder
genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert huurder in verzuim en is JUMP freerun bevoegd
zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder, tenzij
JUMP freerun verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde
kosten en renten en vervolgens in mindering op de opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
7.1 Schade of vermissing van materiaal:
De huurder is verplicht elke schade, gebrek of vermissing direct te melden. Indien materialen door
onjuist gebruik niet meer te gebruiken zijn, dienen deze tegen nieuwwaarde (kosten ter
noodzakelijke vervanging) te worden vergoed.
Bij vermissing dient het materiaal tegen nieuwwaarde (kosten ter vervanging) te worden vergoed.
In voorkomende gevallen zullen reparatiekosten en kosten i.v.m. eventuele aansprakelijkheid voor
vervolgschade in rekening worden gebracht.
7.2 Aan het verhuurde mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van JUMP freerun absoluut geen
bewerkingen worden verricht zoals beplakken, schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts.
Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en JUMP freerun hiervan
schade ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan JUMP freerun
te vergoeden.
Indien door deze schade JUMP freerun zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig
meer na kan komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
8.1 Aansprakelijkheid:
JUMP freerun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel verband houdend met
het gebruik of met het vervoer van de gehuurde spel-en sportmaterialen. Huurder is zelf
verantwoordelijk voor het afsluiten van eventueel benodigde verzekeringen/garantstellingen.
9.1 Handelen in strijd met uitleenvoorwaarden:
Wie handelt in strijd met deze huur / uitleenvoorwaarden word van mogelijk toekomstig gebruik van
onze verhuur diensten uitgesloten.
10.1 Geschillen:
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de beheerder van JUMP freerun. In
die gevallen dat onderlinge bemiddeling niets oplevert kan de zaak aan een Nederlandse
rechtbank worden voorgelegd, mogelijke juridische kosten zullen op huurder worden verhaalt.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

