Gilde
St. Antonius Abt
Nuland
Verhuurformulier Oud Hollandse Spellen – Gilde Sint Antonius Abt
Naam Ver./Groep/Pers.
(Contactpersoon)
Correspondentieadres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Datum gebruik:
Datum ophalen:
Tijdstip ophalen:

______________ uur

Datum terugbrengen:
Tijdstip terugbrengen:

______________ uur

Oud Hollandse Spellen (per spel) € 5,00
Te huren spel (betreffende spellen aanvinken)
Te huren spel (betreffende spellen aanvinken)
□
□
Blikken gooien
Gildebroedersspel
□
□
Hengelen
Hoefijzer werpen
□
□
Knikkerkanon
Knikkerkast
□
□
Knikkerschieten
Pluimert
□
□
Rad van Geluk
Ringwerpen
□
□
Trou Madame
Varken schieten
□
□
Wielrolspel
□
□
Te betalen borg (vooraf te voldoen bij ophalen)

Borg (per spel)

€ 10,00

Totaal aantal te huren spellen _________ x € 10,00 =
* Handtekening Vereniging/Groep/Persoon:

€ ______ , ___

* Handtekening Gilde Sint Antonius Abt:

(* Hiermee gaat u akkoord met de aan de achterzijde vermelde voorwaarden)
Omschrijving eventuele mankementen/beschadigingen bij retour

Totaal afrekening
Retour borg __________ x € 10,00 =
Totaal aantal spellen __________ x € 5,00 =

€ ______ , ___
€ ______ , ___ -

Totaalprijs: € ______ , ___
Handtekening Vereniging/Groep/Persoon:
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Handtekening Gilde Sint Antonius Abt:
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Gilde
St. Antonius Abt
Nuland

Beknopte voorwaarden verhuur Oud Hollandse Spellen
(Voor de complete voorwaarden zie “Algemene voorwaarden verhuur Oud Hollandse Spellen”.)
1.

Onderstaande beknopte voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gilde Sint Antonius Abt (nader te
noemen de verhuurder) aan de huurder gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de verhuurder met
de huurder gesloten overeenkomsten.

2.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de huurder verstrekte gegevens.
De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de verhuurder de opdracht schriftelijk heeft aanvaard of
bevestigd.

3.

De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij anders aangegeven, in Euro’s. Prijzen zijn
gebaseerd op afhaalbasis, exclusief eventuele servicekosten en borg. De borg dient contant voldaan te
worden bij het afhalen.

4.

In geval van annulering dient de opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken. Hiervoor worden geen
annuleringskosten in rekening gebracht.

5.

Afhalen en retourneren kan 7 dagen in de week op afspraak. Reserveren kan online via
www.gildenuland.nl, per mail via oudhollandsespellen@gildenuland.nl of via telefoonnummer 0653333603.

6.

De huurder is verplicht om de aan hem verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming en/of
installatie te controleren. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en gebreken die aan gehuurde
producten worden toegebracht. Gehuurde producten dienen compleet, schoon, en in dezelfde staat als
bij het afhalen retour te worden bezorgd bij de verhuurder.

7.

De huurder is verplicht de aan hem verhuurde zalen te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor deze
bestemd zijn en daarbij de aanwijzingen van de verhuurder nauwgezet op te volgen.

8.

De huurder zal de totale overeengekomen prijs, of (in het geval van een gedeeltelijke vooruit betaling) het
restant daarvan, naar keuze van de verhuurder, contant dan wel uiterlijk binnen 8 dagen na huurdatum
voldoen.

9.

Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove
schuld, is de verhuurder niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct
of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen,
zowel bij de huurder als bij derden.

10. De verhuurder heeft het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk,
met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of
gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens
hem voldoende zekerheid is gesteld.
11. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12. Alles, afwijkend van het bovengaande, dient in overleg te gescheiden met de verhuurder.
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