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ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR  

Om basketball te allen tijde en op alle plekken te promoten verhuurt de Nederlandse 
Basketball Bond (NBB) diverse materialen die hieraan kunnen bijdragen. Wilt u meer 
informatie over de verhuur van materialen of wilt u materialen huren dan kunt u 
contact opnemen via 3x3@basketball.nl of 030-2020120. Op de verhuur van de 
materialen gelden de volgende algemene voorwaarden. 

 

 

ARTIKEL 1 .  TOEPASSELIJKHEID  EN  DEF IN IT IES  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, 

aanvaardingen, overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking 
hebben op de verhuur van materialen. 

2. Verhuurder: De Nederlandse Basketball Bond. 
3. Huurder: de partij die goederen huurt van verhuurder. 
4. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts 

indien zij schriftelijk tussen verhuurder en de huurder zijn overeengekomen 
en gelden uitsluitend voor de betreffende (rechts)handeling(en).  

 
ARTIKEL 2 .  E IGENDOMSVOORBEHOUD  
1. De gehuurde materialen blijven altijd volledig eigendom van verhuurder. 
2. In geval van koop blijft het goed eigendom van verhuurder, totdat de koopsom 

volledig door de koper is voldaan. 
3. Indien de huurder met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens 

verhuurder tekortschiet of verhuurder goede grond heeft te vrezen dat zij in 
die verplichtingen zal tekortschieten, is verhuurder gerechtigd om de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde materialen terug te nemen. 

4. Indien verhuurder de materialen als eigenaar terugvordert, is huurder 
verplicht om aan verhuurder de locatie aan te wijzen waar de materialen zich 
bevinden en verleent huurder reeds nu voor alsdan toestemming om de 
betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden om de materialen te 
kunnen terugnemen. 

5. Het is de wederpartij als huurder (indien het eigendomsvoorbehoud ex. art. 
2.2 nog van kracht is) van de materialen van verhuurder verboden:  

a. De materialen aan derden te verkopen, af te staan, te bezwaren, in 
gebruik te geven of een andere wijze te vervreemden of daarop een 
beperkt recht te vestigen;  

b. De materialen geheel of gedeeltelijk te demonteren, enige 
reparatiehandeling aan het materiaal uit te (doen) voeren.  

6. Onderverhuur van de materialen aan derden door de huurder is alleen met 
voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder mogelijk.  

 

ARTIKEL 3 .  OFFERTES   
1. De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. 
2. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte na aanvaarding door de 

huurder binnen twee werkdagen te herroepen. Tussen partijen is in dat geval 
geen overeenkomst tot stand gekomen.  
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ARTIKEL 4 .  HUUROVEREENKOMST ALGEMEEN  
1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door ondertekening van de 

schriftelijke huurovereenkomst door de huurder of indien daadwerkelijk 
uitvoering is gegeven aan een huurovereenkomst tussen partijen.  

2. De huurovereenkomst heeft alleen betrekking op de materialen die in de 
huurovereenkomst zijn vermeld en wordt slechts afgesloten voor de aldaar 
vermelde huurperiode.  

3. De huur gaat in op de dag dat de materialen het magazijn van verhuurder 
verlaten en is verschuldigd tot en met de dag waarop het materiaal aldaar 
weer wordt ontvangen. De verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is zeven 
aaneengesloten dagen.  

4. Indien de huurder de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan dient 
de huurder minimaal 24 uur voor het einde van de huur het verzoek tot 
verlenging bij verhuurder telefonisch in te dienen. Verhuurder kan dit 
verzoek tot verlenging naar eigen inzicht weigeren.  

 

ARTIKEL 5 .  LEVERING VAN HET  GOED  
1. Indien de huurder het materiaal zelf afhaalt, kan dit slechts op de 

overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd bij de overeengekomen locatie 
van verhuurder.  

2. Indien verhuurder via een derde partij het materiaal levert, wordt deze op de 
door huurder opgegeven plaats van bestemming naast de vrachtauto of busje 
gelost. Onder de plaats van bestemming wordt mede verstaan de plaats waar de 
materialen ter beschikking worden gesteld. Deze plaats moet of direct 
bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van verhuurder, of het laad- of los punt 
moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op 
de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan 
hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht.  

3. Verhuurder dient altijd vrije en ongehinderde toegang te hebben tot de 
verhuurde materialen.  

4. De termijn waarin het materiaal door verhuurder aan de huurder moet worden 
afgeleverd, kan niet beschouwd worden als een (juridisch) fatale termijn. Bij 
niet tijdige levering van het goed dient de huurder verhuurder schriftelijk 
in gebreke te stellen.  

5. Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot 
terbeschikkingstelling van een gering afwijkend of soortgelijk goed zonder 
dat dit grond voor opschorting, opzegging of ontbinding van de 
(verplichtingen) uit de overeenkomst oplevert.  

 

ARTIKEL 6 .  WAARBORGSOM  
1. Huurder dient voorafgaande aan de huurperiode een waarborgsom van € 250,-

vooruit te betalen, waarbij verhuurder gerechtigd is om levering van het 
gehuurde op te schorten, zolang deze waarborgsom niet door verhuurder is 
ontvangen. 

2. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om door huurder veroorzaakte schade 
of door huurder onbetaald gelaten (factuur) bedragen met deze waarborgsom te 
verrekenen.  

3. Verhuurder zal na afloop van de huurovereenkomst de € 250,- waarborgsom met 
het totaal te betalen bedrag verrekenen.  
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ARTIKEL 7.  TERUGGAVE VAN HET  GOED  
1. De huurder dient het materiaal (inclusief bijbehorend vervoermateriaal) in 

goede (gebruiks)staat terug brengen voor het einde van de vermelde 
huurperiode.  

2. Teruggave van het materiaal kan uitsluitend op de locatie waar het materiaal 
in ontvangst is genomen, behalve als dat anders is afgesproken tussen huurder 
en verhuurder.  

3. Nadat het goed door verhuurder in haar magazijn weer is ontvangen, wordt deze 
gecontroleerd. Deze controle is bindend. 

4. Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt 
de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd 
van 100% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het 
verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het (laten) 
terughalen van het materiaal. Het voornoemde verschuldigde bedrag zal in 
eerste plaats in mindering worden gebracht op de borg krachtens art. 6.  

5. Huurder is niet gerechtigd om schade of een gebrek zelf of door een derde te 
laten herstellen, tenzij verhuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.  

 
ARTIKEL 8 .  GEBRU IK  VAN  HET GOED   
1. Door ondertekening van de overeenkomst en door aanvaarding van het materiaal 

erkent de huurder dat het goed in goede (gebruiks)staat aan haar ter 
beschikking is gesteld.  

2. Door ondertekening van de overeenkomst komt de huurder met verhuurder overeen 
dat zij het materiaal met de nodige zorgvuldigheid zal behandelen. Huurder 
zal met inachtneming van de door verhuurder of een van diens ondergeschikten 
verstrekte instructies het materiaal gebruiken zonder het materiaal voor 
doeleinden te gebruiken waarvoor het niet is bestemd.  

3. Door ondertekening van de overeenkomst komt de huurder met verhuurder overeen 
dat zij bij meerdaagse huur de materialen zal opslaan in een veilige, 
overdekte en af te sluiten dan wel bewaakte opslagplaats.  

 
ARTIKEL 9 .  SCHADE  
1. Beschadiging van het materiaal dient na ontdekking aan de verhuurder te 

worden medegedeeld.  
2. Iedere schade aan het materiaal tijdens het gebruik door huurder komt voor 

rekening van de huurder. Voor zover relevant is de huurder tot aan het moment 
dat het goed weer feitelijk door verhuurder in ontvangst is genomen 
aansprakelijk voor alle schade aan het materiaal.  

3. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte 
reparatie- en reinigingskosten, indien het goed in vuile, slechte en/of 
beschadigde staat aan verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht 
van verhuurder tot schadevergoeding. 

4. De door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten komen voor 
rekening van de huurder. 

5. De schade (waaronder huurderving) en de kosten die voortvloeien uit de 
voornoemde leden komen geheel voor rekening van de huurder.  
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ARTIKEL 10 .  REPARATIE  VAN HET  GOED  
1. Reparaties aan het materiaal mogen alleen door verhuurder of de door haar 

schriftelijk aangewezen derden geschieden.  
2. Bij noodzaak van reparatie moet het materiaal worden teruggebracht naar het 

magazijn of plaats van afgifte en ontvangt de huurder tegen betaling van de 
(geschatte) reparatiekosten een vervangingsexemplaar.  

3. Voornoemde vervanging heeft geen invloed op de lengte van de overeengekomen 
huurperiode en de daaraan verbonden huurprijs.  

4. Rechten en plichten uit de overeenkomst hebben met ingang van de vervanging 
door verhuurder (eveneens) betrekking op het vervangingsexemplaar.  

 

ARTIKEL 11 .  VERDWIJNEN OF  BEZWAREN VAN HET  VERHUURDE GOED  
1. Vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van 

het materiaal dient direct na ontdekking door de huurder aan de verhuurder te 
worden medegedeeld.  

2. Bij vermissing, diefstal of bezwaring van het materiaal dient de nieuwwaarde 
van het materiaal aan verhuurder te worden vergoed. Het voorgaande geldt 
onverminderd het recht van verhuurder tot vordering van nakoming, 
schadevergoeding of opschorting.  

 

ARTIKEL 12 .  BETALING  
1. Betaling dient overgemaakt te worden binnen 30 dagen na ontvangst van de 

factuur, tenzij anders overeengekomen.  
2. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd en/of te 

laat afleveren van het goed dient eveneens per bank overgemaakt te worden. 

 
ARTIKEL 13 .  MEERWERK  
1. Verhuurder is gehouden om de overeenkomst deugdelijk na te komen.  
2. Indien sprake is van meerwerk in het kader van de gesloten overeenkomst, is 

verhuurder gerechtigd om dat met toestemming van de huurder aan hem in 
rekening te brengen. 

 
ARTIKEL 14 .  VERVOER  
1. De verzending of vervoer geschiedt op de door verhuurder bepaalde wijze, 

namelijk via eigen vervoer of via Amex Logistics. Indien huurder wenst af te 
wijken van de gebruikelijke wijze van bezorgen van verhuurder, komen die 
kosten voor zijn rekening.  

 
ARTIKEL 15 .  ANNULERING  
1. De huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum kosteloos 

te annuleren mits zij de annulering uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de 
huuropdracht aan verhuurder kenbaar maakt. Als de huurder binnen 48 uur van 
de huuropdracht annuleert wordt 20% van de verhuursom in rekening gebracht.  
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ARTIKEL 16 .  AANSPRAKELIJKHEID  
1. Verhuurder aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door huurder geleden 

schade die gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van verhuurder in de 
nakoming van de huurovereenkomst. Deze aanvaarding is beperkt tot de gevallen 
die door de verzekeringsmaatschappij van verhuurder wordt gedekt en is 
beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk 
uitkeert.  

2. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van een herstelling of 
verandering aan het materiaal tijdens de (verlengde) huurperiode doch voor 
teruggave van het materiaal aan verhuurder gedaan door de huurder, diens 
ondergeschikte of een andere betrokken derde;  

3. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van 
overmacht. 

4. Voor zover het door de huurder niet naleven van zijn contractuele en/of 
wettelijke verplichtingen tot gevolg zou hebben dat verhuurder jegens derden 
aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de huurder hierbij verhuurder voor 
alle gevolgen van deze aansprakelijkheidstelling. 

5. Huurder is aansprakelijk voor elke schade, inclusief bedrijfsschade en -
kosten, die verhuurder, personen en/of ondernemingen werkzaam bij of voor 
verhuurder en derden mochten lijden, als direct gevolg van het toerekenbaar 
tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door huurder dan wel het 
onrechtmatig handelen door huurder. 

6. Een gelijke aansprakelijkheid van huurder bestaat voor schade 
veroorzaakt/toegebracht door zaken die huurder voor de uitvoering van de 
verhuurovereenkomst gebruikt aan bovengenoemde kring van personen, 
ondernemingen en derden. 

 

ARTIKEL 17 .  PERSONEEL VAN VERHUURDER  
1. Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of het uitvoeren van andere 

werkzaamheden met betrekking tot het gehuurde gebruik maakt van diensten van 
werknemers van verhuurder, worden deze werknemers geacht op dat moment hun 
werkzaamheden en diensten op een goede manier te kunnen verrichten. 

 

ARTIKEL 18 .  RECLAMEREN  
1. Het door verhuurder ter beschikking gestelde materiaal wordt geacht aan de 

overeenkomst te beantwoorden (conformiteit). De huurder dient op het moment 
van de terbeschikkingstelling van het materiaal te onderzoeken of deze 
beantwoordt aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, 
althans uiterlijk binnen 12 uur na in ontvangstneming aan verhuurder te 
melden.  

2. Vanaf het moment van het in gebruik nemen van het materiaal vervalt het recht 
tot reclameren, tenzij de huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet 
aangeeft dat zulks niet het geval is. 
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ARTIKEL 19 .  ONTB IND ING   
1. Indien de huurder een of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, 

niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar 
faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien 
huurder failliet wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel 
of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stil legt en/of indien op het 
vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, is de 
huurder in verzuim en heeft verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst vereist is te ontbinden, ongeacht zijn verdere recht tot 
vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en de huurder 
gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, 
indien de huurder na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter 
zake van de overeenkomst niet nakomt. 

3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden vastgestelde 
recht, wordt de huurder schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of 
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.  

4. In gevallen in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige 
ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het materiaal bij de 
huurder terug te halen. Voorts is verhuurder in gevallen in lid 1 en 2 
genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder 
hetzij door derden in verband met het terughalen van het materiaal c.q. het 
niet-continueren van de overeenkomst wordt geleden. De kosten tot terughalen, 
komen voor rekening van de huurder.  

 
ARTIKEL 20.  OVERMACHT  
1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan een verhindering om 

te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van 
het sluiten van de huurovereenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke 
levering door verhuurder. 

2. In het geval van een situatie, waarbij sprake is van overmacht, worden de 
leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de 
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder 
niet mogelijk is, langer duurt dan 1 maand, zijn partijen bevoegd de 
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in 
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

 
ARTIKEL 2 1.  TOEPASSELIJK  RECHT  EN BEVOEGDE RECHTER   
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, 

is Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen tussen verhuurder en de huurder worden voorgelegd aan de 

bevoegde (kanton)rechter in het arrondissement waar verhuurder statutair is 
gevestigd.  


