OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN / VERHUUR
Deze overeenkomst voor het lenen en gebruiken van draagmaterialen (hierna te noemen de
“Overeenkomst”), gesloten op ___________, wordt aangegaan door:
1.

Milou van Luijk, een natuurlijk persoon handelend onder de handelsnaam “La Louz”,
gevestigd op Diamant 59, 2651 SJ, Berkel en Rodenrijs (hierna te noemen “La Louz”); en

2.

_______________________, gevestigd op de ______________________________________
(hierna te noemen “Gebruiker”);

hierna soms afgezonderlijk vermeld als “Partij” of gezamenlijk als “Partijen”;
WAARBIJ
A

La Louz eigenaar is van in BIJLAGE 1 benoemde draagmaterialen (hierna te noemen
“Goederen”);

B

Gebruiker de Goederen graag gedurende een bepaalde periode wil gebruiken;

D

La Louz de Goederen graag aan Gebruiker beschikbaar stelt op basis van de voorwaarden
zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

PARTIJEN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:
Artikel 1. Object van deze Overeenkomst.
Deze Overeenkomst heeft betrekking op de verhuur of uitleen van de in de BIJLAGE 1 genoemde
Goederen, met de daarbij vermelde accessoires en bijbehorende instructies.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode (hierna te noemen de
“Verhuurtermijn”).
2.2. Bij het vaststellen van de Verhuurtermijn, geldt een gedeelte van een week als een gehele
week.

Artikel 3. Levering en terugbezorging.
3.1. De Gebruiker haalt de Goederen bij La Louz op en levert deze na beeindiging weer af bij La
Louz, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 4. Reclame en controle op goede staat van de Goederen.
4.1. De Gebruiker controleert samen met La Louz de staat van de Goederen op de dag van
aflevering.

4.2. De Goederen worden door La Louz altijd intact en schoon aangeleverd. Eventuele
gebruikerssporen worden door Partijen besproken en vastgelegd door deze te vermelden in BIJLAGE
1. Wanneer gebreken aan de Goederen niet zijn vermeld in BIJLAGE 1, dan worden deze geacht te
zijn ontstaan na aflevering van de Goederen door La Louz.

Artikel 5. Verplichtingen Gebruiker.
6.1. De Gebruiker is verplicht:
a. de Goederen slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn gemaakt (het dragen van
kinderen)
b. zich strikt te houden aan de gebruikvoorschriften die La Louz bij de Goederen aflevert;
c. geen veranderingen aan de Goederen aan te brengen;
d. de Goederen alleen zelf te gebruiken en niet aan derden te verhuren.

Artikel 6. Waarborgsom.
6.1. De Gebruiker betaalt voorafgaand aan de aflevering van de Goederen een waarborgsom, zoals
bepaald in BIJLAGE 1.
6.2. La Louz behoudt zich het recht voor eventuele schade onstaan aan de Goederen, anders dan
normale slijtage, in te houden op de waarborgsom.
6.3. La Louz is verplicht de waarborgsom bij de beëindiging van deze Overeenkomst aan Gebruiker
terug te betalen, mits Gebruiker aan de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 7. Schade en gebreken.
7.1. Gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan de Goederen onmiddellijk aan La Louz te
melden. De Gebruiker mag de Goederen niet zelf (laten) herstellen, maar dient dit altijd door La
Louz te laten doen.
7.2. Indien herstel noodzakelijk is vanwege onjuist gebruik, reparaties door derden, het gebruik van
ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden
beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de Gebruiker in rekening
gebracht.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Goederen. La Louz stelt de Goederen
slechts beschikbaar en is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het (juist of
onjuist) gebruik van de Goederen door Gebruiker. Gebruiker is zich ervan bewust dat (mede omdat
de Goederen zijn bedoeld voor het dragen van kinderen) de instructies zoals verstrekt bij het
afleveren van de Goederen volledig dienen te worden opgevolgd.
8.2. La Louz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt aan derden door
gebruik van de Goederen. Gebruiker zal La Louz ter zake voor alle aanspraken en/of schade van
derden vrijwaren.

Artikel 9. Opzegging/ ontbinding.
9.1. De Overeenkomst kan door Partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging
door de Gebruiker kan slechts geschieden door het retourneren van alle Goederen aan La Louz.
9.2. Bij opzegging dienen de Goederen binnen zeven dagen te worden geretouneerd aan La Louz in
dezelfde conditie waarin deze zijn verstrekt. Indien daarbij blijkt dat de Goederen zijn beschadigd
(niet zijnde dan door normale slijtage), dan is Gebruiker de vervangingswaarde verschuldigd.

Artikel 10. Wijzigingen.
Wijzigingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen.

Artikel 11. Betaling.
De wijze van betaling van de huursom zal in onderling overleg worden bepaald.
Artikel 12. Toepasselijk recht.
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 13. Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de rechtbank Rotterdam worden
voorgelegd.

Voor akkoord
La Louz

Gebruiker

(handtekening)

(handtekening)

BIJLAGE 1
Goederen:

Datum start verhuur:

Verhuurtermijn:

Huursom:

Administratiekosten:

EUR 2,50 per overeenkomst

Waaborgsom:

EUR 50,00 per product

Waarborgsom retour ontvangen op:
(Tekenen voor ontvangst)

Eventuele gebreken aan de Goederen:

