Algemene Huurvoorwaarden

Artikel 1:

Begripsbepalingen.
Onder verhuurder wordt verstaan Wasautomatenverhuur Groningen B.V.
Onder huurder wordt verstaan de ondertekenaar van de huurovereenkomst.

Artikel 2:

De huurder is verantwoordelijk voor een deugdelijke stroomvoorziening en waterafvoer.

Artikel 3:

De minimale contractduur is zes maanden en zal daarna stilzwijgend worden verlengd met telkens een termijn van één maand. Opzegging
geschiedt schriftelijk met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

Artikel 4:

De huurder dient zich stipt te houden aan de bij levering verstrekte handleidingen en/of wasvoorschriften. Verhuurder is niet aansprakelijk voor
eventuele ontstane schade veroorzaakt door het niet (volledig) naleven van de verstrekte handleidingen en/of wasvoorschriften.

Artikel 5:

De verhuurder verplicht zich om gedurende de huurperiode alle onderhoud uit te voeren dat een normaal functioneren van het gehuurde
waarborgt. De huurder is verplicht hieraan medewerking te verlenen en storingen direct te melden bij de verhuurder. Overmacht daargelaten
zullen reparaties binnen vijf werkdagen worden uitgevoerd.

Artikel 6:

Het verhuurde blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te verkopen, onderhuren of
anderszins aan derden in onderpand of gebruik te geven. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of kosten voorvloeiend uit handelen
in strijd met het bovenstaande.

Artikel 7:

Schade aan de gehuurde apparatuur veroorzaakt door het niet stipt naleven van de verstrekte handleidingen en/of wasvoorschriften zal
worden verhaald op de huurder.
De huurder wordt geacht te zijn verzekerd voor ontstane schade aan het gehuurde die door een normale inboedelverzekering wordt gedekt.
De huurder zal de verhuurder volledig schadeloos stellen bij schade aan de gehuurde apparatuur. Bij verschil van mening over de grootte van
de schade zal worden bemiddeld door een door verhuurder aan te wijzen deskundige.

Artikel 8:

Bij vermissing of diefstal van de gehuurde apparatuur zal de huurder de verhuurder volledig schadeloos stellen.

Artikel 9:

De huurder zal geen reparaties of veranderingen aan het gehuurde door derden laten verrichten.

Artikel 10:

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade, verlies of verwonding welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van
het apparaat of enig onderdeel er van. In alle gevallen waarin verhuurder aansprakelijk is tot vergoeding van schade zal deze nimmer meer
bedragen dan de waarde van het verhuurde apparaat.

Artikel 11:

De in de huurovereenkomst afgesproken huurprijs staat vast gedurende de gehele looptijd van deze huurovereenkomst. De verhuurder heeft
het recht de prijzen aan te passen als overheidsmaatregelen en/of loon en prijsontwikkelingen hem hiertoe aanleiding geven.

Artikel 12:

De huurder verplicht zich ervoor te zorgen dat de maandelijkse afschrijving van de huur probleemloos zal plaatsvinden. Wijzigingen van het
bankrekeningnummer zullen schriftelijk door middel van het wijzigingsformulier of door een verklaring van de bankinstelling tijdig aan de
verhuurder worden gemeld.

Artikel 13:

Indien de huurder verhuisd zal hij één maand voor de feitelijke datum de verhuurder hiervan in kennis stellen. Indien de huurder binnen het
huurgebied van verhuurder verhuisd dan zal de huurovereenkomst voortgezet worden op het nieuwe adres. De verhuurder zal in dat geval
kosteloos de apparatuur verhuizen.
Indien de huurder buiten het huurgebied verhuisd zal de huurovereenkomst beëindigd worden met inachtneming van de daaraan gestelde
voorwaarden.

Artikel 14:

Wanneer de huurder in gebreke blijft de huur (tijdig) te betalen, wanneer door hem een of meerdere bepalingen van deze huurovereenkomst
niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op
de hierbij aan hem in huur gegeven goederen, wanneer de huurder geraakt in staat van faillissement, wanneer hij overlijdt of onder curatele
wordt gesteld of Nederland metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen
van een der gemelde omstandigheden de verhuurder het recht ter zijner keus om zonder nadere sommatie, of te vorderen onmiddellijke
betaling van de verschenen huurtermijn met kosten ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden zonder
dat hiertoe enige gerechtelijke tussenkomst benodigd is en de in huur gegeven en ontvangen omschreven goederen onverwijld weder tot zich
te nemen onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten en interesten te vorderen. De huurder verbindt zich de
verhuurder onmiddellijk kennis te geven van de in dit artikel genoemde omstandigheden alsmede om de beslagleggende deurwaarder
onverwijld mededeling van onderhavige overeenkomst te doen.

Artikel 15:

Als een achterstand in huurbetaling optreedt, is de verhuurder gerechtigd om buiten de huurpenningen om, rente en kosten van zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de verschuldigde huur met een
minimum van € 11,35. De rente over het achterstallige bedraagt 1,25% per maand. Uit het enkele feit dat de verhuurder zich heeft verzekerd
van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 16:

De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de plaats te betreden waar de aan de huurder in huur gegeven goederen zich bevinden om
reparaties of veranderingen uit te voeren dan wel het gehuurde op bedrijfsveiligheid te controleren. De huurder verklaart hierbij verhuurder
onherroepelijk zijn medewerking te verlenen.

Artikel 17:

De te leveren goederen zijn van normale handelskwaliteit. De keuze van het merk en type is aan de verhuurder.

Artikel 18:

Als de huurder in gebreke is de in deze huurvoorwaarden overeengekomen verplichtingen na te komen behoudt de verhuurder zich het recht
voor om de huurovereenkomst eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de gehuurde goederen terug te nemen.

Artikel 19:

Voor gevallen waarin deze huurvoorwaarden niet voorzien zullen wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur gelden.

