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NB: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. De voorwaarden op
uw overeenkomst zijn in alle gevallen bindend.
Huurvoorwaarden
1. In deze Huurvoorwaarden wordt met instrument aangeduid alle in huur gegeven
instrumenten en bijbehorende accessoires zoals vermeld in de overeenkomst.
2. De huurder zal het door hem ontvangen instrument met de grootste
zorgvuldigheid behandelen en bespelen. De huurder zal ervoor waken dat het in huur
gekregen instrument niet aan grote vochtigheid- en temperatuur verschillen zal
worden blootgesteld.
3. De huurder zal zich ervan onthouden aan het instrument enige verandering aan te
brengen of te doen aanbrengen. Noodzakelijk geachte veranderingen dienen aan de
verhuurder te worden bekend gemaakt, waarna eventueel kan worden vastgesteld,
wie ze zal aanbrengen.
4. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijke beding dat slechts
de huurder het instrument zal bespelen. Het is de huurder verboden buiten
toestemming van de verhuurder het instrument aan anderen ter hand te stellen.
5. De huurder zal het hem in huur gegeven instrument, behoudens uitdrukkelijk
gegeven schriftelijke toestemming van de verhuurder niet buiten Nederland mogen
brengen.
6. De verhuurder heeft het recht zich het door hem in huur gegeven instrument te
allen tijde te doen voorleggen of dit ter plaatse waar het zich bevindt te bezichtigen.
7. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar met een
stilzwijgende verlenging. Er is een opzegtermijn van 1 maand. Mocht de
overeenkomst binnen het eerste jaar worden opgezegd, dan wordt €20,00
contractkosten in rekening gebracht.
8. De verhuurder kan indien hem blijkt dat enige in deze overeenkomst genoemde
voorwaarde niet wordt nagekomen, of indien de huurder de op hem rustende
zorgvuldigheid met betrekking tot het instrument op enigerlei wijze te kort zou
schieten, de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen. Deze
overeenkomst zal eveneens worden beëindigd, bij faillissement van de huurder,
ingeval van beslag, alsook wanneer de huurder onder curatele wordt gesteld, in al
welke gevallen geen opzegging zal zijn vereist. De huurder verplicht zich de
verhuurder onverwijld van deze feiten op de hoogte te stellen.
9. Huurder sluit met verhuurder een schaderisicoafkoopregeling (AASA) af. Huurder
gaat akkoord met de daarvoor geldende aanvullende voorwaarden. De regeling
betreft, tenzij anders overeengekomen, een aanvullende dienst die van toepassing is
op de lopende huurovereenkomst waarvoor geen aparte overeenkomst ondertekend
hoeft te worden.
10. Ingeval de huurder bij beëindiging van het gebruik niet in staat zal zijn of
weigerachtig is het in huur ontvangen goed aan de verhuurder terug te geven, zullen
de kosten verbonden aan het door de verhuurder opeisen van zijn eigendom geheel
door de huurder worden gedragen.
11. Wisseling van instrument, in overleg met de verhuurder, wordt niet gezien als
beëindiging van deze overeenkomst. Het gehele contract met alle genoemde
voorwaarden blijven van toepassing op het nieuwe instrument, tot het moment
hiervoor een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan.

12. Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats op het moment dat verhuurder
het in huur gegeven instrument in goede staat heeft ontvangen en aan inspectie op
eventuele schade heeft onderworpen. Ook vervalt deze overeenkomst op het moment
dat een nieuwe overeenkomst betreffende hetzelfde instrument met de huurder
wordt aangegaan. De nieuwe overeenkomst vervangt in dat geval deze huidige
overeenkomst.
13. De huurder is verplicht wijziging van contactgegevens, als ook notabele
informatie over het in huur gegeven instrument aan verhuurder te melden.
14. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betrekking hebbende op de
overeenkomst van huur zijn onverkort van toepassing voor zover daarvan in deze
overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken.
Aanvullende Voorwaarden - schaderisicioafkoopregeling
1. Deze voorwaarden betreffen een aanvulling op de reeds geldende
Huurvoorwaarden zoals vermeld op de Huurovereenkomst van huurder met
betrekking tot het afkopen van aansprakelijkheid bij schade
(schaderisicoafkoopregeling).
2. Het afkopen van de volledige aansprakelijkheid bij materiële schade aan de
gehuurde instrumenten (hierna te noemen AASA) is geen verzekering. Dit betreft een
optionele dienst die, bij afsluiting ervan, anders dan in het geval van verlies
(bijvoorbeeld (geen limitatieve opsomming) door diefstal, kwijtraking of
vandalisme), de financiële aansprakelijkheid van huurder voor schade aan de
gehuurde instrumenten beperkt. In het geval van verlies blijft de huurder, ook
wanneer huurder gebruik maakt van AASA, volledig aansprakelijk voor de schade die
voort vloeit uit het verlies.
3. Voor het afsluiten van AASA dient huurder contact op te nemen met verhuurder.
Indien geen betaling plaatsvindt, kan huurder zich niet beroepen op AASA.
4. Door het accepteren van de dienst wordt de financiële aansprakelijkheid van de
huurder volledig beperkt, maar met een eigen risico per gebeurtenis in geval van
materiële schade aan de gehuurde instrumenten.
5. Wanneer sprake is van onzorgvuldig gebruik, of de Huurvoorwaarden niet zijn
nageleefd, blijft de huurder, ook wanneer huurder gebruik maakt van AASA, volledig
aansprakelijk voor de schade. Deze dienst vervalt automatisch wanneer de huurder
het gehuurde onjuist en/of onzorgvuldig gebruikt, of wanneer de huurder het
gehuurde gebruikt op een manier die niet overeenkomstig de bestemming is.
6. Schade aan beharing, besnaring, en kammen zijn altijd voor rekening van de
huurder.
7. Het eigen risico bedraagt €50,00 per gebeurtenis.
8. De AASA dienst kan enkel in overleg met verhuurder worden afgesloten. De
vergoeding voor de dienst bedraagt maandelijks €2,50 per €1000,00 in de
huurovereenkomst vastgelegde waarde van de in huur gegeven instrumenten (naar
boven afgerond). Over de vergoeding wordt 21% BTW geheven.
9. In geval van schade dient huurder het instrument zo snel mogelijk te retourneren
aan verhuurder, alwaar indien mogelijk een vervangend instrument aan huurder ter
beschikking wordt gesteld. Op dit vervangende instrument zijn eveneens alle
bepalingen uit de Huurvoorwaarden van toepassing.
10. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om huurder te weigeren,
dan wel uit te sluiten van de dienst.

