HUUROVEREENKOMST GPS-toestellen
Tussen
de VERHUURDER:
Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel vzw
17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14
2490 Balen,

enerzijds

En
de HUURDER :

naam organisatie......................................................................................................
straat + nr...............................................................................................................
postcode + gemeente ...............................................................................................
contactpersoon ........................................................................................................
tel. ........................................................................................................................
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………..
Anderzijds
Ter ondersteuning van belevingsactiviteiten stelt de verhuurder het volgende materiaal ter
beschikking:
(aantal) .................................................................................................................
- GPS-toestel(len) (merktype Garmin) voor de activiteiten ‘rural caching’.
Betreffende dit materiaal wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1 - Ter beschikkingstelling van het materiaal.

Het materiaal wordt ter beschikking gesteld van de huurder. De verhuurder blijft eigenaar van het
materiaal.
Voor de reservatie moet het aanvraagformulier 5 dagen op voorhand aankomen bij de verhuurder.
Het materiaal wordt ter beschikking gesteld, gedurende één dag, vanaf de afhaling van het materiaal
tot en met het terugbrengen (zie data hierna). In bijzondere gevallen en na afspraak met de
verhuurder kan dit verlengd worden. In dit geval wordt hierna de huurperiode gespecificeerd.

Huurperiode:
Van ........................................................ tot ...................................................................
Er kunnen maximum 10 toestellen (voldoende voor een groep van 50 mensen) in één keer verhuurd
worden.
De toestellen worden afgehaald en teruggebracht op hetzelfde verhuurpunt, i.c.
Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel vzw
17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14
2490 Balen,

Artikel 2 - Waarborg en vergoedingen.

Scholen en socio-culturele verenigingen betalen een vergoeding van 5 euro per gps-toestel, per dag.
Voor scholen geldt dit tarief enkel op schooldagen.
Alle andere huurders betalen een vergoeding van 10 euro per gps-toestel, per dag, of een
vergoeding van 15 euro voor een weekend (vrijdag- t.e.m. zondagavond).
Voor de bruikleen van het materiaal wordt van alle huurders wel een geldig paspoort of SISkaart en
een WAARBORG gevraagd van 20,00 euro.
Dit ongeacht het aantal gehuurde gps-toestellen.

Artikel 3 – Beschadigingen.

De huurder beheert het materiaal volgens de principes van het goed huisvaderschap en houdt
toezicht op een geoorloofd gebruik ervan.
Bij ophalen en terugbrengen van het materiaal dienen beide partijen een overzicht te nemen van het
materiaal betreffende de staat waarin het materiaal verkeert.
Bij terugbrengen moet het materiaal in zindelijke staat teruggebracht worden.
De waarborgsom wordt slechts terugbetaald na controle van de teruggebrachte materialen en na
vaststelling van de goede staat ervan.
Beschadigingen, gebreken en alle andere onregelmatigheden tijdens het gebruik moeten direct
gemeld worden aan de verhuurder.
Herstellingen gebeuren door de verhuurder en op kosten van de huurder.

Artikel 4 – Ophalen en terugbrengen.
De huurder staat (in principe) zelf in voor het ophalen en terugbrengen van de gps-toestellen.
Artikel 5 – Diefstal.

Bij diefstal tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk. De vervanging van de gestolen
goederen gebeurt door de verhuurder en op kosten van de huurder.

Artikel 6 – Akkoord verklaring.

De huurder verklaart zich door het ondertekenen van het aanvraagformulier akkoord om de
huurvoorwaarden stipt na te leven.
Opgemaakt te Balen op.............................................................................................

in TWEE originelen waarvan elke partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.
Voor de verhuurder

Recreatie-en Natuurpark Keiheuvel vzw

Voor de huurder,

