ALGEMENE VOORWAARDEN ‘BEACH TENNIS HOLLAND’
I. PARTIJEN EN CONCEPT
De algemene voorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten, waarbij Beach Tennis
Holland (BTH) beachtennis materiaal verhuurt aan derden of andere werkzaamheden
verschaft.
Partijen

Beach Tennis Holland (BTH) gevestigd te Pijnacker ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Dhr. Tim van Pagee en Dhr. Arend van Triest hierna te
noemen “de verhuurder”.
De partij die de spullen huurt van BTH noemen we hierna “de huurder”.
Mensen die meedoen/helpen/toeschouwen aan het evenement zijn de deelnemers.
Zij kunnen geworven zijn door BTH of de huurder.
2. AFLEVERING
De verhuurde goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de
huurder in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden terug geleverd onmiddellijk na
afloop van de in de desbetreffende huurovereenkomst gevende huurtermijn, alsmede bij
ontbinding van de huurovereenkomst krachtens artikel 7. Indien gehuurd materiaal
beschadigd of vermist is, is de huurder verplicht de tegenwaarde van de vervangende
onderdelen te vergoeden aan de verhuurder. Zo nodig wordt de tegenwaarde van het
vervangen onderdeel gecompenseerd met de waarborgsom.
3. BETALING
De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de door BTH
vastgestelde verhuurtarieven. Een reservering wordt definitief indien de aanbetaling van 50%
van het totaalfactuurbedrag is voldaan. Bij annulering van de verhuuropdracht zal de
aanbetaling worden verrekend met de eerstvolgende verhuuropdracht, met een verlooptijd
van 365 dagen na de annulering. De huurder is verplicht zich de huurprijs te betalen binnen
afgesproken termijn. Alle kosten welke BTH door niet tijdige betaling maakt, zowel in als
buiten rechten, komen voor rekening van de huurder, zulks met een minimum bedrage van
15% van het bedrag, dat niet tijdig betaald wordt.
4. GEBRUIKSVOORWAARDEN
De huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig met de bepalingen van de
huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:
- de gehuurde goederen te behandelen en te gebruiken volgens de
bedieningsvoorschriften, opgesteld door BTH, bij twijfel dient de huurder contact op
te nemen met BTH,
- geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
- BTH te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
- het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van BTH het gehuurde aan
derde te verhuren of in bruikleen af te staan.
5. LEVERING/LEVERTIJD
Opgave betreffende afleveringstijden zullen door BTH zoveel mogelijk stipt worden
aangehouden. In geen geval kan BTH voor enige schadevergoeding bij te late levering worden
aangesproken.
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6. AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO
Het materiaal wordt door BTH in goede staat afgeleverd. De huurder is verplicht zorg te
dragen voor een goed onderhoud. De reparatie van beschadigingen (behoudens slijtage), die
door de schuld van de huurder zijn aangebracht, zijn voor rekening van de huurder.
BTH garandeert dat bij normaal gebruik van de materialen er geen schade kan ontstaan aan
de materialen.
Het betreden van de deelnemers op een gehuurd beachtennis veld is op eigen risico.
Eventuele schade die ontstaat komt dus volledig voor eigen rekening en risico van de
deelnemer. BTH is (dus) ook niet aansprakelijk voor mogelijk (letsel)schade en/of diefstal.
Tijdens het ophalen / opbouwen of handling van de verhuurde materialen is hulp van
vrijwilligers voor eigen risico. BTH is dus ook niet aansprakelijk voor eventuele (letsel)schade
die daarbij optreedt.
Deelname aan clinics / toernooien / demonstratiewedstrijden en trainingen is altijd op eigen
risico van de deelnemers. BTH is dan ook nimmer verantwoordelijk voor (letsel)schade bij de
deelnemers.
7. ONTBINDING
De huurder wordt geacht van rechtswegen in verzuim te zijn in geval:
a. Hij enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel
of niet tijdig nakomt,
b. Hij in staat van faillissement wordt verklaart of surseance van betaling aanvraagt. BTH is als
dan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor
ontbonden te houden en het eventueel verhuurde materiaal af te voeren, alles onverminderd
de overige toekomende rechten van BTH.
Ontbinding vindt eveneens plaats indien conservator of executoriaal beslag wordt gelegd op
huurders roerende of onroerende goederen, of een gedeelte daarvan, of op aan hem in huur
gegeven materiaal, wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, heeft, door het
enkel verloop van de overeen gekomen huur/betalingstermijn, dan wel door het enkel
plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden, BTH het recht om, zonder nadere
sommatie, onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten te vorderen
en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk
voor ontbonden te houden en het verhuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd
BTH recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen. BTH kan
ten allen tijde, zonder opgaaf van reden, de huurovereenkomst met huurder ontbinden
zonder hiervoor schadeplichtig te zijn. Opzegging van huurovereenkomsten bij
overeenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen tijd dient schriftelijk
en per aangetekende brief te geschieden.
8. GESCHILLEN

Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst, die hiervan een uitvloeiing
zijn, mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde Rechter binnen het
rechtsgebied, waar verhuurder haar zetel heeft. Op deze overeenkomst is het
Nederlandse recht van toepassing
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