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Vergoeding:
De spel- en sportmaterialen zijn te huur tegen een 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 de waarborgsom worden ingehouden.
Gebruik van de spel- en sportmaterialen:
De materialen mogen alleen worden gebruikt voor de activiteit die op het aanvraagformulier is vermeld.
De huurder is verantwoordelijk voor het 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 Alkmaar Sport.
Het verhuurde kan zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt
verstaan, dat de vennootschap, naast het afstaan in gebruik van het verhuurde, tevens personen ter
beschikking stelt ter bediening, 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.
Reserveren:
Het reserveren van de spel- en sportmaterialen kan uitsluitend geschieden door volledige invulling van het
reserveringsformulier, zowel schriftelijk als via de webshop van Alkmaar Sport.
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.
Ophalen en terugbezorgen van materialen:
Het ophalen en terugbezorgen van de spel- en sportmaterialen vindt plaats op de afgesproken datum en tijd. U
dient voor het vervoer van de materialen over een geschikt vervoermiddel te beschikken. Alkmaar Sport
behoudt zich het recht voor de materialen niet mee te geven indien het vervoermiddel naar het oordeel van
haar medewerkers ongeschikt is voor het vervoer van deze materialen.
Bij het ophalen en terugbrengen van één of meer luchtkussens dient de huurder zelf ook voor voldoende
menskracht te zorgen. Zowel bij uitgifte als bij teruggave controleren gebruiker en beheerder samen het
materiaal en wordt getekend voor ontvangst. De spel- en sportmaterialen dienen schoon en droog te worden
terugbezorgd. In voorkomende gevallen kan Alkmaar Sport de schoonmaakkosten 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 beheerder plaats te vinden. Bij het te laat terugbezorgen
worden extra kosten in rekening gebracht.
Betaling:
Bij het afhalen van de spel- en sportmaterialen dient het verschuldigde huurbedrag alsmede de waarborgsom
vooraf te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van Alkmaar Sport.
Betaling van facturen op rekening:
Betaling van het aan Alkmaar Sport verhuurde spel- en sportmateriaal toekomende bedrag, dient zonder
beroep op verrekening of korting binnen veertien dagen aan Alkmaar Sport te geschieden. Indien huurder, of
diens gemachtigde, het aan Alkmaar Sport toekomende bedrag niet binnen de in deze leverings-betalingsvoorwaarden gestelde termijn voldoet is huurder, of diens gemachtigde, daarover de wettelijke rente
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verschuldigd, geldend op het moment waarop huurde, of diens gemachtigde in verzuim raakt.
Na het sluiten van de overeenkomst is Alkmaar Sport 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 Alkmaar Sport bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over
te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van huurder.
Een door huurder gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en
renten en vervolgens in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder
dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
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 te worden vergoed. Bij vermissing dient
het materiaal tegen nieuwwaarde te worden vergoed. In voorkomende gevallen zullen reparatiekosten en
kosten i.v.m. eventuele aansprakelijkheid voor vervolgschade in rekening worden gebracht. Aan het verhuurde
mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Alkmaar Sport geen bewerkingen worden verricht, zoals
schilderen, zagen, lassen, spijkeren enzovoorts.
Indien de huurder de in dit artikel verboden handelingen toch verricht en Alkmaar Sport hiervan schade
ondervindt, is de huurder gehouden deze schade op eerste aanzegging aan Alkmaar Sport te vergoeden en de
wijziging of handeling ongedaan te maken.
Indien door deze schade Alkmaar Sport zijn verplichtingen jegens de huurder niet of niet volledig meer na kan
komen, kan de huurder geen aanspraak maken op reductie der huurpenningen.
Aansprakelijkheid:
Alkmaar Sport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel verband houdend met het gebruik of
met het vervoer van de gehuurde spel- en sportmaterialen.
Strijd met uitleenvoorwaarden:
Indien huurder zich niet aan de uitleenvoorwaarden houdt, kan hij van toekomstig van gebruik van spel- en
sportuitleen worden uitgesloten.
Geschillen:
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de beheerder spel- en sportuitleen van Alkmaar
Sport.
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