
Huurvoorwaarden Muziekset Checkeentwee  
  
1. Het huren van de muziekset 
1.1  Het huren van de muziekset is alleen mogelijk via de website van Checkeentwee.nl 
1.2  Personen vanaf 18 jaar of met schriftelijke toestemming van ouder of verzorger 

mogen de muziekset huren.  
1.3  Het huren van de muziekset is alleen mogelijk op vertoon van een geldig 

legitimatiebewijs.  
  
2. Reserveren  

  2.1                    Het reserveren van de muziekset gebeurt online.  
2.2  Een reservering is toegewezen na het online aanvragen. 

  
3. Ophalen en terugbezorgen van materialen  
3.1  Het ophalen en terugbrengen van de muziekset gebeurt op de afgesproken datum en 

tijd.  
3.2  Bij het ophalen van de materialen tekent de huurder na controle voor ontvangst en de 

goede staat van het gehuurde.  
3.3  Bij het terugbrengen van de materialen tekent de verhuurder na controle voor 

ontvangst en de goede staat van het geretourneerde.  
3.4  De muziekset moet compleet, volledig functionerend en schoon worden 

teruggebracht.  
3.5 Bij het te laat terugbrengen van de materialen worden op basis van de overschreden 

terugbezorgtijd 250,00 euro in rekening gebracht. 
  
4. Transport  
4.1  De materialen mogen alleen vervoerd worden met een daarvoor geschikt 

vervoermiddel.  
4.2  Bij ongeschiktheid van het vervoermiddel kan de verhuurder het meenemen van de 

materialen weigeren.  
  
5. Gebruik van de muziekset 

  5.1  De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gehuurde materialen.  
5.2  De verhuurder verstrekt een extra handleiding die het veilige gebruik van de gehuurde 

materialen verzekert.  
  5.3  De materialen mogen niet aan derden in gebruik gegeven of verhuurd worden.  
  
6. Schade of vermissing  
6.1  De huurder is verplicht schade, gebrek of vermissing direct aan de verhuurder door te 

geven. Wanneer dat de huurder een of meer van de bovenstaande zaken observeert 
wordt de huurder geacht om meteen contact op te nemen via Whatsapp met Sander 
Hoeben (06 17 68 88 00) 

6.2  Ter vervanging van vermiste of kapot geraakte materialen worden de nieuwwaarde of 
de reparatiekosten (beiden vastgesteld door de verhuurder) van het betreffende 
artikel in rekening gebracht.  

6.4  In sommige gevallen worden op basis van werkelijk gemaakte kosten de volgende 
posten in rekening gebracht:  
- alle aantoonbare gevolgschade  
- transport- of verzendkosten  
- schoonmaakkosten  

  
 
 



7. Aansprakelijkheid  
7.1  De huurder stelt de verhuurder niet aansprakelijk voor schade en/of letsel dat verband 

houdt met het gebruik of vervoer van de gehuurde muziekset.  
7.2                     De verhuurder is niet aansprakelijk voor het juist functioneren van de gehuurde 

muziekset. 
  
  
8. Kosten  

  8.1                     Er zijn geen kosten verbonden aan het lenen van de muziekset. 
  8.2                     Er worden alleen extra kosten in rekening gebracht bij schade of vermissing.                  
                            (zie paragraaf 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ophalen muziekset: 
 
Datum: …………………..                                          Tijdstip:……………………………….. 
 
 
Terugbrengen muziekset: 
 
Datum: …………………..                                          Tijdstip:……………………………….. 
 
 
Contactgevens verhuurder:  
Telefoonnummer: 06 17 68 88 00 
E-mailadres: sander@debosuil.nl 
 
Adres ophalen & terugbrengen: Vrakkerveld 6, 6002 AZ, Weert  
 
 
 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend 

(plaats) ………………………….,  (datum) …………………………. 

Handtekening verhuurder           Hantekening huurder 

 

………………………….      …………………………. 


