Huurvoorwaarden inclusief reparatiecontract

Het reparatiecontract houdt in dat de S.I.N. - onder de voorwaarden die in dit contract benoemd
worden - de kosten voor reparatie en/of vermissing voor zijn rekening neemt.

- De huurder mag het instrument enkel gebruiken waarvoor het bedoeld is en is verplicht het in

goede staat te onderhouden. De huurder zal moeten gedogen dat de verhuurder indien nodig
het noodzakelijke onderhoud aan het instrument verricht.

- Het is niet toegestaan dat de huurder het instrument door derden laat repareren. Indien

reparatie nodig is ten gevolgen van slijtage door normaal gebruik, zijn de kosten voor de
verhuurder. Met uitzondering van snaren en beharing.

- Als het instrument en de accessoires in goede staat worden ingeleverd, ontvangt de huurder de
betaalde borg binnen drie maanden na afloop van de huurovereenkomst terug. Indien het
instrument niet zorgvuldig is schoongehouden of schoongemaakt, wordt er minimaal €10,- euro
op de borgsom ingehouden.

- Bij dit reparatiecontract geldt een eigen risico van €20,- per incident. Alle reparaties die

voortkomen uit normaal gebruik van het instrument vallen onder het contract. Uitgezonderd zijn
haren en snaren. Schade ontstaan door onachtzaam of oneigenlijk gebruik van het instrument
valt geheel onder eigen risico.

- Reparaties worden uitgevoerd via ons door onze vakmensen.
- Schade of vermissing als gevolg van onbeheerd achterlaten van het instrument waar dan ook,
valt niet onder het reparatiecontract.

- Alle instrumenten die voorzien zijn van een kist, mogen aan de draagband of in een rugzak op
de fiets worden vervoerd. Met uitzondering van de cello en contrabas.

- Bij verhuizing is de huurder verplicht zijn nieuwe adres minimaal een maand van tevoren
schriftelijk aan de verhuurder door te geven.

- Bij de volgende situaties heeft de verhuurder het recht om zonder tussenkomst van een rechter

de overeenkomst te ontbinden en het instrument per omgaande terug te vorderen: als de
huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen; als de huurder een of meerdere bepalingen uit
dit reparatiecontract niet stip nakomt; als de huurder komt te overlijden; als de huurder verhuist
buiten Nederland.

- Voor gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, zullen de wettelijke bepalingen
betreffende huur en verhuur gelden.

