
OVEREENKOMST 
van huur en verhuur van tuingereedschappen

Datum Intratuin vestiging (nader te noemen verhuurder)

Handtekening huurder: Handtekening/stempel verhuurder:

HUURTARIEF
Het huren van bovengenoemd tuingereedschap gaat per dagdeel van 4 uur. Per dagdeel zijn de kosten € 15,- + eenmalige borg 
van € 100,-. Voor het huren van de hele dag worden er 2 dagdelen in rekening gebracht á € 30,-. 

VOORSCHRIFTEN
Onderstaande is door verhuurder aan huurder kenbaar gemaakt:

 Een geprinte gebruiksaanwijzing van betreffende tuingereedschap is aan huurder overhandigd.

  Het tuingereedschap is visueel nagelopen op essentiële punten zoals niet beschadigde snoeren, bewegende onderdelen en het 
onderhoud. 

 De veiligheidsvoorschriften op het tuingereedschap zijn goed leesbaar.

  De verhuurder is gewezen op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoorbescherming boven 80db en indien 
nodig oog- of gezichtsbescherming).

De huurder verklaart kennis genomen te hebben van de huurvoorwaarden op de achterzijde en gaat bij ondertekening hiermee 
akkoord. De huurder verklaart tevens de hierboven omschreven goederen in goede staat en vrij van uitwendige beschadigingen 
in ontvangst te hebben genomen en bekend te zijn met het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van het gereedschap.

Origineel van deze huurovereenkomst is voor de verhuurder, de kopie voor de huurder.

GEGEVENS HUURDER

Voorletter(s) __________________________________ M/V

Achternaam ______________________________________

Straatnaam  _____________________________Nr. ______

Postcode ______________________________________

Plaats ______________________________________

Telefoonnummer  _________________________________

E-mailadres  _________________________________

Paspoort/rijbewijs nr.  _____________________________

GEGEVENS TUINGEREEDSCHAP

Product omschrijving   ___________________________________________________________________________________

Serienummer van gereedschap  _____________________

Datum uit    _________ tijd _____________________

Terug verwacht   _________ tijd _____________________

Terug  _________ tijd _____________________

AFREKENING

Aantal uren   ______________________________________ Totaal verschuldigd € ______________________________

verklaren een huurovereenkomst aan te gaan waarop de aan ommezijde vermelde huurvoorwaarden van toepassing zijn en die 
betrekking heeft op de hieronder omschreven tuingereedschappen en accessoires:

BORG

  € 100,- contant

Verhuurd door __________________________________

Ingenomen door __________________________________



HUURVOORWAARDEN UITLEENSERVICE

Met betrekking tot de uitleenservice van Intratuin gelden de 

navolgende, aanvullende, huurvoorwaarden. Alle overige 

Intratuin voorwaarden, voor zo ver van toepassing, blijven 

van kracht. De Intratuin voorwaarden zijn te vinden op 

www.intratuin.nl.

1.  Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op de  

uitleenservice van Intratuin en hebben uitsluitend  

betrekking op de uitleen van de:

 a. Accu grasmaaier

 b. Accu trimmer

 c. Accu heggenschaar

 d. Verticuteermachine 

 e. Hogedrukreiniger

 f. Bladruimer

 g. Hakselaar

 hierna te noemen ‘goederen of het gehuurde’.

2.   De huurovereenkomst komt tot stand door onderteke-

ning van de huurovereenkomst en gaat in op het  

moment dat de goederen door huurder in ontvangst  

genomen worden.

3.   De huurder dient de goederen zelf op te halen bij de  

betreffende Intratuin-vestiging en zelf weer terug te 

brengen.

4.   Intratuin is gerechtigd om bij het sluiten van de  

overeenkomst, afgifte of terug bezorging van de  

goederen te verlangen dat de huurder, of diegene die 

namens de huurder handelt, zich legitimeert met een 

geldig legitimatiebewijs.

5.   Huurder moet, voordat de goederen in gebruik genomen 

worden, de goederen visueel controleren. Indien huurder 

gebreken of klachten constateert dient onverwijld  

contact opgenomen te worden met Intratuin. In dat  

geval dienen de goederen niet in gebruik genomen te 

worden. Doet huurder dat wel dan kan er geen beroep 

meer gedaan worden op de eventuele gebreken.

6.   Het is de verhuurder toegestaan om een waarborgsom 

te verlangen welke vastgesteld wordt naar evenredigheid 

van de huurperiode en bijvoorbeeld de waarde van de 

goederen. De waarborgsom wordt aan het einde van de 

huurperiode weer teruggeven indien de huurder aan zijn 

verplichtingen heeft voldaan.

7.   De huurder is verplicht om de goederen te gebruiken zo 

als een ‘goed huisvader’ betaamt en overeenkomstig de 

bepalingen van deze overeenkomst en dient daarbij acht 

te slaan op de navolgende verplichtingen:

 

 a.   Het gehuurde dient overeenkomstig de veiligheids-

voorschriften en de gegeven uitleg gebruikt te worden.

 b.   Het gehuurde mag alleen gebruikt worden waarvoor 

het bestemd is.

 c.  Het gehuurde mag niet onderverhuurd worden of ter 

beschikking gesteld worden aan derden.

 d. Intratuin is niet aansprakelijk voor aanspraken op het 

  gehuurde door derden.

 e. Er mogen geen veranderingen aangebracht worden 

  aan het gehuurde.

 f.  Na afloop dient het gehuurde schoon en in goede staat 

geretourneerd te worden. Indien dat niet het geval is 

kunnen reinigings- en/of reparatiekosten in rekening 

gebracht worden.

 g.   Intratuin garandeert dat het gehuurde voldoet aan de 

gebruikelijke wettelijke vereisten. Indien dat niet het  

geval mocht zijn zal Intratuin trachten om binnen 

een redelijke termijn te zorgen voor een vervangend 

product.

8.   Intratuin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade 

(gevolgschade) gelijk huurder zal Intratuin zal vrijwaren 

indien voor eisen van derden op grond van schade in 

verband met het gehuurde. In geval van wettelijke aan-

sprakelijkheid van Intratuin is dit beperkt tot het bedrag 

waarvoor Intratuin verzekerd is of had behoren te zijn.

9.   Huurder is aansprakelijk voor elke schade aan of manco

 van (delen) van het gehuurde, ongeacht de oorzaak of

 toedracht wanneer deze schade is ontstaan tijdens de   

 duur van de overeenkomst. Eventuele schade dient

 vergoed te worden tegen de dagwaarde (nieuwwaarde   

 verminderd met afschrijving). Vorenstaande geldt even  

 eens voor zoekgeraakte goederen.

10.   De overeenkomst eindigt door terugbezorgen van het ge-

huurde en het gelijktijdig voldoen van het huurbedrag.

11.   Persoonlijke gegevens van de huurder worden niet aan 

derden verstrekt indien daardoor de privacy van huurder 

in het geding zou komen.

12.   Indien een bepaling/voorwaarde van deze overeenkomst 

onverhoopt niet rechtsgeldig zou zijn laat dit de rechts- 

geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden 

onverlet. Voor de eventueel niet rechtsgeldige bepaling 

zal een bepaling/voorwaarde in de plaats treden de wel 

rechtsgeldig is en die het doel en de strekking van de niet 

rechtsgeldige bepaling/voorwaarde zo dicht mogelijk  

benadert.


