
Algemene Voorwaarden Kennemer Partyverhuur 

1. Definities 

1.1. Verhuurder: Kennemer Partyverhuur, handelsnaam van Webase, gevestigd op de 

Soutmanstraat 50, 2021 ZD te Haarlem, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder 

nummer 54075823. 

1.2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon welke materiaal of apparatuur wenst te huren 

van Verhuurder. 

2. Borg 

2.1. De verhuurder kan borg eisen van de huurder, te voldoen voor verzending of afhaal van het 

huurmateriaal. Wanneer het huurmateriaal tijdig en onbeschadigd geretourneerd wordt, zulks 

ter beoordeling van Verhuurder, wordt het borgbedrag direct teruggestort op rekening van de 

huurder. 

3. Huurperiode 

3.1. Het huurmateriaal wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 

uur. De huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde 

materiaal het magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde 

materiaal weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

4. Annulering 

4.1. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren materiaal en vervolgens 

van huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder 

de voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag vòòr de 

aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; eerder dan op de vierde 

dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs verschuldigd; later 

dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs 

verschuldigd. 

 

5. Retour, in gebreke zijn en schadevergoeding 

5.1. Het huurmateriaal moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden 

geretourneerd uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op de einddatum de 

gehuurde materiaal geretourneerd heeft, om welke reden dan ook, is de huurder daardoor in 

gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is en is schadevergoeding 

verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per 



dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt 

vermeerderd met 50% van die huurprijs. 

5.2. Huurder dient het huurmateriaal in dezelfde staat waarin deze werd geleverd te retourneren, 

dat wil zeggen: onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze 

verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd / reparaties voortvloeiende uit het niet of 

niet volledig nakomen van deze verplichting wordt in rekening gebracht bij huurder, al dan 

niet verrekend met de borg. 

5.3. Alle schade die tijdens de huurperiode aan het huurmateriaal is ontstaan, ongeacht de 

oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover 

vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten 

schadevergoeding. 

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat 

gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar 

verwachting functioneren van het gehuurde materiaal of die wordt toegebracht aan personen 

en/of zaken door of bij het werken met het gehuurde materiaal. 

6. Gebruik 

6.1. De huurder verklaard zich ervan te vergewissen dat hem het huurmateriaal in goede conditie 

af magazijn van verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst 

verklaard huurder bekent te zijn met de werking van het huurmateriaal en erkent huurder dat 

de door hem gehuurde materiaal beantwoordt aan het doel waarvoor hij het huurmateriaal 

huurt. 

6.2. Indien zich tijdens de huurperiode een storing/defect in of aan het gehuurde materiaal 

voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet 

toegestaan om zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan het gehuurde 

materiaal, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien 

storingen of gebreken in of aan of van het gehuurde materiaal niet direct of in geheel niet 

wordt gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die 

daarvan het gevolg zal zijn. 

6.3. De huurder zal het huurmateriaal uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze 

gefabriceerd is. 

De huurder zal voorzichtig met het huurmateriaal omgaan en zal tevens zorgdragen voor 

passende en veilige opslag. 

6.4. De huurder zal het huurmateriaal niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins 

ter beschikking stellen. 


