
 

  

  

 

 

Huurovereenkomst 
 

 
Verhuur duikmaterialen O.W.S.V. Ouwerkerk 
 
1: De verhuurder: O.W.S.V. Ouwerkerk, hierna te noemen, de vereniging. 
 
2: De huurder:   Naam       :………………………………………… 
                                     
                          Adres      :………………………………………… 
 
                          Woonplaats :………………………………………… 
 
                          Logboeknr  :………………………………………… 
 
De huurder verklaart akkoord te gaan met alle onderstaande condities van deze huurovereenkomst. 
Tevens verklaart de huurder hierbij de gehuurde artikelen op het moment van de ondertekening van de 
huurovereenkomst in deugdelijke staat te hebben ontvangen. 
Eveneens verklaart de huurder de materialen uitsluitend voor persoonlijk gebruik te huren. 
 
Art 1.   De huurder moet lid zijn van O.W.S.V. Ouwerkerk te Vught. 
 
Art 2.   Ontvangen materialen       Tarief       dag      weekend       seizoen      
 
         7 literfles nr ………                     € 5       € 12,50         € 27,50 
 
         10 literfles nr ………                     € 6       € 13,00         € 32,00 
 
          Automaat nr……….                     € 5       € 12,50         € 27,50                
           
          Stab.jack nr ………                     € 5       € 12,50         € 27,50  
 
          Duikpak  nr ………                     € 3       € 7,50           € 20,00 
 
          Loodkoppel nr ………                     € 3       € 7,50           € 20,00 
 
Art 3.    De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 
             …………………. Tot en met ……………………… 
             en tegen het tarief zoals hierboven vermeld 
 
Art 4.   De huurder dient er zorg voor te dragen dat alle gehuurde                                         
           materialen in dezelfde staat worden ingeleverd als deze zijn  
           ontvangen. Indien een fles vol wordt ontvangen, dient deze weer  
           vol te worden ingeleverd. 
 
Art 5.  Het is de huurder ten strengste verboden om na in het ontvangst  
          nemen van de gehuurde materialen, reparaties en/of wijzigingen toe  
           te passen aan het gehuurde materiaal. Bij eventuele gebreken aan  
           het materiaal dient de materialencommissaris geraadpleegd te  
           worden. 



 

  

  

 

 
 
 
        

 
Art 6.   Overschrijding van de huurperiode heeft tot gevolg dat de 
            daaropvolgende Huurperiode in rekening word gebracht. 
 
Art 7.    De huurperiode is als volgt: 
            1 dag  =        ´s avonds ophalen en de volgende dag inleveren. 
            1 weekend =  vrijdagavond ophalen, maandagavond inleveren. 
            1 seizoen =    gedurende de opleiding van de cursist met als  
                                  maximum van opening tot sluiting duikseizoen. 
 
Art 8.    De eventuele schades die zijn ontstaan tijdens de huurperiode  
             worden door de vereniging ter reparatie aangeboden bij een erkende   
             reparatieplaats. Daarna zullen de reparatie kosten door de huurder  
            aan de vereniging moeten worden voldaan. 
  
Art 9.   Bij eventueel verlies en/of diefstal wordt door de vereniging op  
            kosten van de huurder gelijkwaardig materiaal aangeschaft. De  
            kosten van deze aanschaf dienen door de huurder aan de vereniging  
            te worden voldaan. 
 
Art 10.  De afrekening van het gehuurde materiaal wordt beschouwd als  
             brengschuld en de betaling dient contant te geschieden, tenzij  
             anders wordt overeengekomen. 
 
Art 11.  Op aangeven van de materialencommissaris en/of een van de  
             bestuursleden van de vereniging, dient het materiaal bij een  
             evenement weer ter beschikking van de vereniging te worden  
             gesteld. Deze evenementen zijn: 
              - opening duikseizoen 
              - milieuduik          
              - zeelandkamp 
              - en andere door de vereniging georganiseerde evenementen. 
 
In tweevoud opgemaakt te ……………………………   datum :………………………… 
 
Voor akkoord, 
Handtekening huurder    ……………………………       
 
Voor akkoord, 
Bij minderjarige, handtekening wettelijke vertegenwoordiger 
 
……………………………………… 


