Algemene verhuurvoorwaarden
Audiovisuele middelen Vereniging MUST
Laatst gewijzigd: 18-02-2014

Begripsbepaling
-

Verhuurder: Vereniging MUST;
Huurder: de persoon/organisatie die zich verbindt met de verhuurder door het gehuurde te
huren;
(Huur)overeenkomst: de huurovereenkomst zoals gesloten tussen huurder en verhuurder op
basis van de in dit document beschreven voorwaarden;
Het gehuurde: de audiovisuele middelen, bestaande uit (onderdelen van) de MUST audio
installatie en/of de MUST Beamer, zoals gehuurd door de huurder.

Verhuur aan
De audiovisuele middelen kunnen worden verhuurd aan leden van Vereniging MUST en PUMA, studieen studentenverenigingen en andere aan de Hogeschool Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
of Universiteit Utrecht verbonden organisaties. Voor andere partijen beslist het bestuur. Vereniging
MUST houdt het recht voor om ten alle tijden en zonder opgaaf van reden de verhuuraanvraag niet te
accepteren dan wel te annuleren.
De audiovisuele middelen blijven ten alle tijden eigendom van Vereniging MUST, ongeacht de duur van
de overeenkomst. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde door te verhuren aan derden.

Legitimatie
Indien gevraagd dient de huurder zich te legitimeren met een geldig paspoort, ID kaart of rijbewijs. Hier
wordt geen kopie van gemaakt.

Kosten per huurperiode
Audio installatie
1. Leden van Vereniging MUST of PUMA betalen € 20,00 om de audio installatie 24 uur te huren
a. Voor elke 24 uur extra betalen zij € 5,00 extra
b. Voor een weekend (vrijdagmiddag tot maandagochtend voor 12:00u) betalen zij € 25,00
2. Andere organisaties of personen betalen € 30,00 om de audio installatie 24 uur te huren
a. Voor elke 24 uur extra betalen zij € 7,50 extra
b. Voor een weekend (vrijdagmiddag tot maandagochtend) betalen zij € 40,00
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MUST Beamer
1. Leden van Vereniging MUST of PUMA betalen € 10,00 om de beamer 24 uur te huren
a. Voor elke 24 uur extra betalen zij € 5,00 extra
b. Voor een weekend (vrijdagmiddag tot maandagochtend) betalen zij € 15,00
2. Andere organisaties of personen betalen € 20,00 om de beamer 24 uur te huren
a. Voor elke 24 uur extra betalen zij € 7,50 extra
b. Voor een weekend (vrijdagmiddag tot maandagochtend) betalen zij € 25,00
Raadpleeg altijd onze website: www.verenigingmust.nl/verhuur voor een actuele prijsopgave.
Indien gewenst kan Vereniging MUST een vrijblijvende offerte opstellen.

Borg en betaling
De borg bedraagt € 50,00, contant te betalen bij het ophalen van het gehuurde. De huurder ontvangt
hiervan een schriftelijke bevestiging. De borg wordt contant uitgekeerd wanneer het gehuurde in
dezelfde staat is geretourneerd als bij uitgifte. Bij schade wordt de borg ingehouden en verrekend met
de te betalen vergoeding.
De huurder ontvangt van Verenging MUST per mail een factuur voor de huursom. Betaling behoort
binnen de termijn van 10 werkdagen plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Bij overschrijding
van de betalingstermijn worden extra administratiekosten ter hoogte van € 20,00 per week in rekening
gebracht.
Rekening gegevens: 12.26.01.505 (Rabobank) t.n.v. 'Vereniging MUST' onder vermelding van het
factuurnummer.

Schade
Vereniging MUST is, tijdens de huurperiode, niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het
gebruik van het gehuurde door de huurder of derden. Het gehuurde is door de huurder bij de
verhuurder niet te verzekeren.
Eventuele schade aan het gehuurde zal verhaald worden op de huurder. Deze verantwoordelijkheid gaat
in op het moment dat de huurder het verhuurcontract tekent.
De geldende vervangingswaarden voor 2014 zijn:






Beamer: € 200,00
Speakers: € 250,00 per stuk
Speakerstandaarden: € 75,00 per set
Microfoon: € 75,00
XLR kabels: € 15,00 per stuk
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Spanningskabels: € 5,00 per stuk
Verlooppluggen tulp - XLR: € 5,00 per stuk

Reserveren, annuleren, ophalen en retourneren
Reserveren dient te geschieden door het op www.verenigingmust.nl/verhuur te vinden formulier in te
vullen. Een verhuuraanvraag dient minimaal 5 werkdagen voor het ingaan van de huurperiode te zijn
ontvangen.
Annuleren is tot 3 werkdagen voor de huurperiode kosteloos. Na dit moment wordt 50% van het
overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van € 20,00.
Afhalen geschiedt alleen op afspraak en op werkdagen. De audio installatie is niet te huren op
momenten dat het pand van de Hogeschool Utrecht gesloten is (bijvoorbeeld tijdens vakanties en
feestdagen). De beamer kan, indien minimaal drie werkdagen voor de huurperiode aangegeven, ook
elders afgehaald worden.
Het gehuurde dient veilig vervoerd te worden. Vervoer van de audio installatie per fiets,
brommer/scooter of bus is niet toegestaan. De beamer mag wel per bus vervoerd worden. Voorafgaand
aan het ondertekenen van de verhuurovereenkomst wordt de inhoud van het gehuurde gecontroleerd
op volledigheid en schade.
Retourneren geschiedt op afspraak en op werkdagen. De huurder brengt het gehuurde in dezelfde staat
terug zoals deze is afgehaald, oftewel compleet en zonder plak(band)resten, kabels netjes opgerold etc.
Tijdens het afhalen tekent de huurder, na het controleren van het gehuurde, de huurovereenkomst. In
het verhuurcontract zijn zaken als de huurperiode en de huursom opgenomen. Ondertekening van het
contract geschiedt door een daartoe bevoegde vertegenwoordiging van de verhuurder.

Vereniging MUST.
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