
Voorwaarden voor bruikleen Goud van de Straat-keet
1. Aflevering en inname

1.1 Gebruiker erkent de Goud van de Straat-keet (met toebehoren en inhoud), zoals gemeld in de bruikleenovereenkomst, in goede 
algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.

1.2 Gebruiker ontvangt € 300 voor het organiseren van een activiteit. € 100 hiervan wordt beschouwd als waarborg en zal bij 
beëindiging van de bruikleenovereenkomst worden uitgekeerd aan de gebruiker indien is voldaan aan artikel 4.1
	 Gebruiker verbindt zich de Goud van de Straat-keet (met toebehoren en inhoud) aan de verhuurder terug te geven op de 

datum en plaats die in de bruikleenovereenkomst zijn genoemd en in dezelfde goede algehele conditie, tenzij voordien door 
gebruiker een verlenging van de bruikleentermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder is toegestaan. 
Van overschrijding van de bruikleentermijn is sprake als de keet (met toebehoren en inhoud) niet binnen de in de 
bruikleenovereenkomst vermelde, eventuele verlengde, termijn aan verhuurder wordt aangeboden. 

2. Gebruik

2.1 Gebruiker staat ervoor in dat de in bruikleen gegeven Goud van de Straat-keet (met toebehoren en inhoud) zorgvuldig 
conform zijn bestemming en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen wordt gebruikt. Zonder schriftelijke 
toestemming van verhuurder is het doorverhuren van de keet (met toebehoren en inhoud) niet toegestaan.

2.2 Door gebruiker of in zijn opdracht mogen aan de in bruikleen gegeven Goud van de Straat-keet (met toebehoren en inhoud) geen 
veranderingen worden aangebracht, tenzij verhuurder daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

3. Onderhoud

Voor rekening van gebruiker komen de navolgende kosten:
	 Het reinigen en wassen van de keet, toebehoren en inhoud bij bijzondere vervuiling.
	 Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van de keet (met toebehoren en 

inhoud).
 

4. Melding schade en diefstal

4.1 Ernstige schades aan de keet (met toebehoren en inhoud), evenals diefstal van de keet en/of  toebehoren en inhoud dienen tijdens 
de huurperiode onmiddellijk, en in geen geval later dan 24 uur na het incident, door de gebruiker te worden gemeld aan politie en 
verhuurder.

4.2 Het is gebruiker verboden zelfstandig aanspraken van derden te erkennen. De gegevens van getuigen en/of andere bescheiden 
die op de gebeurtenis betrekking hebben, dienen door gebruiker zoveel mogelijk te worden genoteerd en aan verhuurder ter 
beschikking te worden gesteld.

4.3 Gebruiker is verplicht alle medewerking te verlenen aan verhuurder en de verzekering van verhuurder bij onderzoek en mogelijke 
juridische procedures als gevolg van diefstal.

4.4 Gebruiker is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen. Bij het achterwege blijven van de in 4.1 genoemde 
kennisgeving aan verhuurder en bij het niet opvolgen van de door verhuurder gegeven instructies, zal gebruiker aansprakelijk 
worden gesteld voor alle schade die verhuurder hierdoor mocht lijden.

5. Algemene bepalingen

5.1 Als de overeenkomst met meer dan 1 persoon wordt gesloten, zijn alle ondertekenaars hoofdelijk aansprakelijk.
5.2 Voor kennisneming van geschillen voortvloeiend uit de door ons gesloten overeenkomst of daarmee verband houdend, is naast 

de rechter volgens de gewone competentieregels, de rechter van ’s-Hertogenbosch bevoegd, dit ter keuze van ons. Het Nederlands 
recht is van toepassing.


