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Huurovereenkomst Rookmachineverhuur.nl 
 

Naam huurder __________________________________________________ 
Namens_____________________________________________(indien u namens een bedrijf komt huren) 

Adres __________________________________________________ 
Postcode & Plaats  __________________________________________________ 
Email: __________________________________________________ 
Telefoon __________________________________________________ 
Te betalen borg ____ ,00 euro(Open laten, dit wordt ingevuld door Rookmachineverhuur.nl) 

Afgesproken terug breng datum en tijd________________________________________________ 
 
1. Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van goederen of diensten van Rookmachineverhuur.nl, welke 
een onderdeel is van Ebbers Licht en Geluid gevestigd in Molenhoek. In deze voorwaarden wordt Rookmachineverhuur.nl 
genoemd als “verhuurder”. 
 
2. Bij het ophalen betaalt de huurder naast de huurprijs een borg zoals van te voren schriftelijk genoemd. Bij het 
terugbrengen zal de verhuurder de borg terugbetalen aan de huurder, mits het gehuurde materiaal 
op het afgesproken tijdstip in goede staat wordt teruggebracht en aan alle andere afspraken in deze 
overeenkomst wordt voldaan. Tijdens de carnaval en andere feestdagen mag de verhuurder de borg binnen 7 werkdagen terug 
storten op de rekening van de huurder, zodat de verhuurder langer de tijd heeft het materiaal te inspecteren.   
 
3. De huurder verklaart bij het tekenen van dit contract op de hoogte te zijn van de volgende punten: 
-Het langdurig laten branden van discolampen heeft als gevolg dat deze opwarmen. Wees dus verstandig en laat een discolamp 
niet langer dan een half uur aan een stuk branden. 
-Zorg dat statieven altijd op een vlakke ondergrond staan. 
-De verhuurder geeft advies en levert materialen die verhuurder geschikt lijken voor uw toepassing echter is elke locatie anders 
en kan het voorkomen dat het gewenste effect minder is. 
-De rook die direct uit de rookmachine komt kan nog heet zijn, hiermee wordt bedoeld binnen een afstand van 15 CM van de 
rookmachine. 
 
4. De verhuurder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld bij 
ongevallen en/of schade aan personen en/of materialen van de huurder en/of derden, toegebracht 
door de gehuurde materialen. 
 
5. Bij schade, vernieling, verlies of diefstal van het gehuurde materiaal zal de verhuurder de 
nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening brengen.  
 
6. Wanneer het gehuurde materiaal niet tijdig terug wordt gebracht is de verhuurder genoodzaakt 
tweemaal de normale prijs van de extra periode van de borg in te houden. 
 
7. Een verhuuropdracht dient minimaal 2 weken van te voren te worden geannuleerd, indien dit niet het geval is wordt de helft 
van het overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht. Indien de opdracht op de dag van de afhaalafspraak wordt 
geannuleerd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 
 
8. Prijzen worden door de verhuurder bepaald, hier kan niet over gecorrespondeerd worden.  
 
9. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, danwel anderszins in gebruik te geven, 
zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.  
 
10. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd.  
 
11. Voor aanvang van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht een geldig Nederlands legitimatiebewijs te laten zien.  

 
Met het ondertekenen verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde voorwaarden. 
 
Handtekening huurder:                                                                           Handtekening verhuurder: 

 

 

 

 

 
Gelieve deze overeenkomst 2 maal uit te printen en in te vullen, met uitzondering van de gegevens die 
Rookmachineverhuur.nl dient in te vullen. Beide contracten meenemen bij het afhalen, voor de huurder als de 
verhuurder beide 1 versie. 


