Huurovereenkomst met recht tot koop
Huurder
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Mailadres:
Legitimatie:

Victor Voorbeeld
Proeftuin 17
0000AA
Testdorp
06-12345678
vvoorbeeld@twoadoo.nl
Rijbewijs 991119900

Gehuurd
Instrument Gitaar Salvador Cortez CC 008
Extra:
Hoes, voetsteun, Capo

Waarde:
Waarde:

€
€

179,00
50,40

€

229,40

Totaal aantal huurperiodes
Restwaarde na huurperiode €

94,81

Totaalwaarde:

Huurperiode
(min. 3 maanden)
3 maanden, van 8-mrt.-2017
6-jun.-2017
tot
Huursom per maand bedraagt:
€
10,00

3

Te Voldoen
Huursom per huurperiode
Borgsom
Totaal:

€
€
€

30,00
40,00
70,00

Bij aanschaf van het gehuurde in strument wordt de reeds betaalde huur en borg verrekend met de totale
waarde van het instrument tot een maximum van 9 maanden

Voorwaarden
* De huurperiode wordt voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd tenzij u het instrument voor het
verstrijken van de huurperiode bij Muziekcentrum Schimmel retourneert.
* Indien huurder het instrument retour brengt in een bepaalde periode, is huurder verplicht om deze gehele
periode te betalen.
* De huurder dient het instrument goed te onderhouden.
* In geval van schade aan het gehuurde instrument wordt toegebracht, door welke oorzaak dan ook, is de
huurder hiervoor aansprakelijk en dient Muziekcentrum Schimmel hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
* Reparaties aan het instrument mogen uitsluitend in opdracht van Muziekcentrum Schimmel worden
* uitgevoerd.
Indien huurder nalatig is in het nakomen van zijn/haar uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen dan wel in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst is Muziekcentrum
Schimmel gerechtigd het gehuurde instrument onmiddellijk terug te vorderen en eventuele kosten hieruit
voortvloeiend op de huurder te verhalen.
* De huurder verklaart het instrument in ongeschonden staat te hebben ontvangen voorts verklaart huurder
na beëindiging van de huurperiode onverwijld het instrument van de verhuurder terug te bezorgen.

Het instrument blijft eigendom van Muziekcentrum Schimmel tot het volledige aankoopbedrag is
voldaan.
De overeenkomst is opgemaakt in tweevoud
Datum:

25-09-17

te

Handtekening huurder:
Muziekcentrum Schimmel

Dr. Schaepmanlaan 6, 1402 BT BUSSUM

Telefoon: 035-6852623

info@muziekcentrumschimmel.nl

Kamer van Koophandel 32076068

Bank: NL66RABO 03349.42.292

www.muziekcentrumschimmel.nl

