Deze overeenkomst tekent u door het desbetreffende vak
aan te klikken op onze webshop. U gaat een wettelijk
bindende overeenkomst aan!
HUUROVEREENKOMST

Tussen ondergetekenden, Jave Computers/Verhuurservice vertegenwoordigd door
Pieter Dejaeger, en de heer/mevrouw:

Persoonsgegevens:

Komen overeen met de door u ingegeven gegevens op uw
bestelformulier via de webhop javeverhuur.be

,hierna genaamd huurder.

Art. 1 Voorwerp
De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, de materialen en/of apparatuur die in
bijgevoegde lijst werden opgesomd (pagina 3).
De betreffende lijst wordt door beide partijen geparafeerd en maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.

Art. 2 Duur
De materialen worden verzonden 2 dagen voor de gebruiksdatum of ten laatste op donderdag wanneer u de
producten nodig hebt in het weekend. De producten dienen door u terug verstuurd te worden de dag na de
laatste gebruiksdag. Wij baseren ons op de door u ingegeven gebruiksdatum op uw bestelformulier en houden
ook rekening met eventuele extra gebruiksdagen door u gekozen.
** De inleverdatum kan indien nodig eenzijdig gewijzigd worden door Jave Computers/Verhuurservice, zie hiervoor artikel 9.

Indien de huurder nalaat de materialen terug te zenden op het afgesproken moment, dan wordt een
vergoeding aangerekend van minimaal 1x de huurprijs per dag te laat. Daarbovenop kunnen nog extra
kosten aangerekend worden als de volgende huurder hierdoor zijn producten niet kan huren zoals afgesproken.

Art. 3 Prijs
Deze huur wordt gesloten mits de huurprijs zoals berekend en betaald via de webshop voor de voorziene
periode in artikel 2.
De huur wordt direct afgerekend via de webshop.
Indien niet voldaan wordt aan de betalingsvoorwaarden kan Jave Computers/Jave Verhuurservice de
huurovereenkomst eenzijdig opzeggen (meer info in artikel 9)
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Art. 4 Verlies/diefstal - schade - herstellingen
Bij verlies of diefstal is de huurder de nieuwwaarde van de toestellen verschuldigd aan Jave
Computers/Verhuurservice. Het materiaal mag door de huurder niet op eigen initiatief hersteld of vervangen
worden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd verleend door Jave Computers/Verhuurservice. Jave
Computers zorgt voor de herstelling en de kostprijs wordt integraal aangerekend aan de huurder. De huurder
kan, indien mogelijk, zijn verzekering inschakelen. Het al dan niet inbrengen in de verzekering van de huurder
doet geen afbreuk aan het feit dat de huurder sowieso verantwoordelijk blijft om de schade te vergoeden.

Art. 5 Melding en aangifte
De huurder verbindt zich er toe iedere beschadiging onmiddellijk aan Jave Computers/Verhuurservice te
melden. Na het melden zal Jave Computers/Verhuurservice de best mogelijk oplossing bepalen.

Art. 6 Aansprakelijke derde
Indien het materiaal beschadigd wordt door de fout van een derde, zal de huurder, Jave
Computers/Verhuurservice hiervan onmiddellijk en volledig inlichten zodat wij de best mogelijke oplossing
kunnen bepalen. Het is wel zo dat de huurder altijd aansprakelijk blijft. Indien het bedrag voor de herstelling niet
kan gerecupereerd worden van de derde, dan zal de kost aangerekend worden aan de huurder.

Art. 7 Waarborg
Wij vragen standaard geen waarborg. Bij langdurige huur kan afgeweken worden van deze maatregel. Met het
ondertekenen van dit contract gaat de huurder akkoord dat hij bij laattijdig inleveren of beschadiging een extra
aanrekening krijgt om de schade te vergoeden.

Art. 8 Sanctie
Indien punten 4 t.e.m. 7 niet correct opgevolgd worden door de huurder, zal dit tot gevolg hebben dat er, indien
nodig, een extra vergoeding wordt gevraagd om het materiaal te herstellen of vervangen. Jave
Computers/Verhuurservice kan de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen.
Bij laattijdig inleveren bedraagt de vergoeding 1x de huurprijs per dag te laat.

Art. 9 Geschillen, bevoegdheid, eenzijdige opzegging
De klant kan deze overeenkomst niet eenzijdig stopzetten, dit kan enkel in onderling overleg met schriftelijke
bevestiging van Jave Computers/Verhuurservice.
Jave Computers/Verhuurservice heeft ten allen tijde het recht de huurovereenkomst eenzijdig stop te zetten ***
en vervroegd te beëindigen. In volgende gevallen zullen wij automatisch eenzijdig opzeggen:
- In geval van niet betalen conform de afspraken.
- In geval van frauduleuze betalingen, vervalste betalingsbewijzen, ingetrokken betalingen.
- In geval van ongeoorloofd gebruik of illegale activiteiten of een vermoeden hiervan.
- In elk geval waarbij wij niet zeker zijn van correct gebruik van onze toestellen.
*** In geval van eenzijdige opzegging dienen de materialen de eerst volgende werkdag binnengebracht te worden bij Jave Computers/Verhuurservice.

Bij niet naleven van de voorwaarden zullen wij automatisch een gepaste klacht indienen bij de politie of indien
nodig rechterlijke stappen ondernemen ****.
**** Alle kosten voortvloeiend uit rechterlijke stappen zijn ten laste van de huurder. Dit omvat onder andere onze advocaatkosten en alle procedurekosten.

Indien er een betwisting voorvalt betreffende de staat van het materiaal, zal het advies van een externe hersteller
worden ingewonnen, ten koste van de huurder. De huurder heeft het recht om een tweede opinie in te winnen bij
een andere hersteller, ook op eigen kosten.
Dit betreft een gestandaardiseerd contract via de webshop. De klant gaat volledig akkoord met de voorwaarden door dit aan te geven bij de
reservatie. Bij het bestellen van de desbetreffende producten, erkent u dat u alle voorwaarden hebt gelezen en goedgekeurd, maar ook de online
‘algemene voorwaarden’ hebt gelezen en goedgekeurd op https://www.javeverhuur.be/algemenevoorwaarden-verhuur . Deze online
voorwaarden gelden als uitbreiding op dit contract en zijn volledig van toepassing.
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BIJLAGE – Lijst van verhuurde materialen
Beschrijving

Uw producten komen overeen met de bestelling via onze webshop en de bijhorende factuur.

Jave Computers
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