
Tijdelijk huurcontract geluidset Beek-Loerbeek 
 

 

De ondergetekenden:  

 

1. ………………………………………………………………………………, wonende aan de  

 

…………………………………………………………………………...…., te ……………………………,  

 

telefoon  ……………………………………………………………………., hierna te noemen verhuurder, 

 

en 

 

2. ………………………………………………………………………………, wonende aan de  

 

…………………………………………………………………………...…., te ……………………………, 

 

telefoon  ……………………………………………………………………., hierna te noemen huurder(1*),  

 

komen het volgende overeen: 

 

 

Artikel 1 

Geluidset 

 

Verhuurder verhuurt met ingang van …………………………………………………… de volgende  apparatuur: 

- Audio Rack bestaande uit: 

- 1 Geluidmixer Soundcraft  

- 1 CD/MP3 speler Numark MP103  

- 2 Draadloze ontvangers Shure SLX4 

 

Materialen lijst:   

 

Ja / Nee Aantal Omschrijving Merk Type 

   Draadloze microfoon  Shure SLX2 

  Microfoon incl. microfoon houder/klem Shure SM58 

  Microfoon incl. microfoonhouder/ klem Sennheiser ME64 

  Microfoon statief/ hengel LAAG Model K&M 201A2 

  Microfoon statief/ hengel HOOG model K&M 20800 

  Luidsprekerbox  Actief incl. Netsnoer/kabel 4,5 meter Dynacord D11a 

  Luidsprekerbox Actief incl. Netsnoer/kabel 4,5 meter Dynacord D8a 

  Luidspreker statief K&M 21435 

  Signaal kabels op haspel XLR Zwart 

  Signaal kabels op haspel XLR Blauw 

 

 

1. Deze apparatuur wordt door de huurder zelf opgehaald en na gebruik zal hij deze weer afleveren bij de 

pastorie van de Sint Martinuskerk aan de Sint Jansgildestraat 56 te Beek. Hier zal altijd iemand van de 

beheerscommissie aanwezig zijn. Het ophalen en brengen dient met een degelijk en veilig vervoersmiddel te 

gebeuren, een aanhanger is niet toegestaan. 

 

2. De ondertekende huurder (*1) persoon is hoofdelijk aansprakelijk voor: 

- Het kwijt raken van onderdelen van het gehuurde. 

- Het beschadigen van het gehuurde. 

- Het door andere te laten retourneren dan hij zelf. 

- Het niet vermelden van gebreken. 

- Het verzuimen om de goederen in een nette staat terug te bezorgen. 

- Het te laat terug bezorgen. 

- Ook als schade, defecten en of kwijt raken van goederen door derden is ontstaan. 

 

3. Gebruiker(s) zullen de goederen behandelen als een goed huisvader.  

 



4. Defecten, storingen en/of anderzijds moeten direct worden gemeld bij de verhuurder. De verhuurder bepaalt 

of de beheerscommissie naar het defect of de storing komt kijken of dat leverancier Herman Ross wordt 

ingeschakeld.   

 

5. De huurder verklaart dat het apparatuur gebruikt zal gaan worden voor de vereniging / stichting (alleen 

gevestigd in Beek en Loerbeek) en niet voor persoonlijk gebruik of derden. Tevens verklaart de huurder dat 

hij of zij dit niet onderverhuurt of uitleent. 

 

6. Huurder en verhuurder stellen gezamenlijk bij aanvang van de overeenkomst een opnamestaat vast, 

omvattende een nauwkeurige omschrijving van de staat van onderhoud van het gehuurde. Beiden ontvangen 

een gedateerd en ondertekend exemplaar. 

  

 

Artikel 2 

Duur van de overeenkomst 

 

De huurovereenkomst is aangegaan voor de periode ………………………… tot ………………………… De verhuurder 

bedingt uitdrukkelijk dat de huurder het gehuurde na afloop van de bovengenoemde termijn retourneert. 

 

 

Artikel 3 

Huurprijs 

 

De huurprijs bedraagt bij aanvang van de overeenkomst  € 15,- zegge vijftien euro per evenement of activiteit. 

Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer van de dorpsraad o.v.v. geluidset. 

 

 

Artikel 4 

Overige kosten 

 

Dit zijn kosten die de verhuurder moet maken als; 

- Het verhuurde materiaal op locatie moet worden afgeleverd. 

- Het verhuurde materiaal op locatie weer moet worden opgehaald. 

- De door de huurder (*1) veroorzaakte defecten, schade en/of incompleet wordt geretourneerd. 

- Het gehuurde moet worden schoongemaakt en gereinigd. 

 

 

Artikel 5 
Reserveren 

 

1. Om gebruik te maken van het apparatuur dient men tijdig (minimaal 14 dagen van tevoren) een aanvraag in 

te dienen bij de beheerscommissie. Dit kan via het mailadres geluidbeekloerbeek@live.nl.   

  

2. Deze maakt in overleg hiervoor de reservering en zal per mail de datum en wat men heeft laten reserveren 

bevestigen. 

 

3. Bij het indienen van meerdere aanvragen voor een zelfde datum, heeft de eerst komende aanvrager voorrang 

op de 2
de

, 3
de

 aanvrager. Een aanvraag kan maximaal 6 maanden van tevoren worden ingediend. 

 

4. Indien de apparatuur is gereserveerd en de aanvraag wordt gehonoreerd, verplicht men zich te houden aan 

deze afspraak. Annulering kan alleen door onvoorziene omstandigheden of als er sprake is van overmacht.    

 

 

Artikel 6 

Gebreken 

 

- De verhuurder verzorgd de technische onderhoud en de goede werking van het apparatuur.  

- De verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens het gebruik van het apparatuur. Dit 

geldt ook als er verborgen gebreken zijn die door de verhuurder tijdens onderhoud niet zijn ontdekt en / of 

zich hebben voorgedaan. 

- De verhuurder is ook niet aansprakelijk voor vervolg schade die zijn ontstaan door het niet kunnen 

gebruiken van het verhuurde apparatuur.  

 

 

mailto:geluidbeekloerbeek@live.nl


Artikel 7 

Onderhoudsverplichtingen 

 

De volgende onderhoudsverplichtingen met betrekking tot het gehuurde komen ten laste van de huurder(*1), 

tenzij het onderhoud noodzakelijk is ten gevolge van normale slijtage. 

- Het controleren van de staat van de apparatuur. 

- Het verwijderen van batterijen uit de draadloze microfoons alvorens deze worden opgeborgen. 

- Het schoonhouden van kabels, luidsprekers, statieven en audiorack.  

 

 

Artikel 8 

Schade 

 

De huurder is verplicht om de schade, die hij/zij en of derden heeft veroorzaakt, te vergoeden en is ten aller 

tijden aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt. Het laten herstellen van defecten en of schade zal altijd 

via de verhuurder gebeuren en niet door derden.  

 

 

Artikel 9 

Verzekering 

 

De verzekering voor het gehuurde dekt schade aan de zaken tijdens het vervoer van en naar de 

evenementenlocatie, het verblijf aldaar, alsmede gedurende de periode nodig voor inrichting en ontruiming van 

de evenementenlocatie. Als gedekte gebeurtenis geldt tevens: 

1. diefstal, waaronder te verstaan diefstal van zaken na braak aan het afgesloten vervoermiddel en 

vermissing na diefstal van het gehele vervoermiddel. 

2. diefstal, waaronder te verstaan diefstal van zaken na braak aan een deugdelijk afgesloten pand of een 

deugdelijk afgesloten gedeelte van het pand van steen met harde dekking. 

 

Het risico van schade door verlies of beschadiging door diefstal, vermissing en/of zoekraken van de verzekerde 

goederen uit een motorrijtuig (niet zijnde een aanhanger) is niet gedekt tussen 18.00 en 06.00 uur. Het 

apparatuur dient ’s avonds en ’s nachts dan ook in een pand van steen met harde dekking te worden geplaatst.  

 

Krassen, schrammen, merkelijke schuld en dergelijke blijven uitgesloten van de verzekering. De eigen risico 

bedraagt € 500,- en zijn, indien van toepassing, voor de huurder(*1). 

 

 

Artikel 10 

Overdracht 

 

De verhuurder is verplicht het gehuurde op de daartoe overeengekomen aanvangsdatum schoon en volgens de 

aanvraag aan de huurder ter beschikking te stellen. 

 

 

Artikel 11 

Overlast 

 

De huurder verplicht zich om te houden aan de wettelijke regels die gelden en waarnodig de juiste vergunning te 

kunnen overleggen. De vergunning kan worden beperkt en of worden ingetrokken tijdens een evenement op 

verordening  jegens overlast. 

 

 

Artikel 12 

Einde huurovereenkomst 

 

Bij het einde van de huurovereenkomst levert de huurder overeenkomstig de overzichtlijst in hoe het gehuurde 

bij aanvang van de overeenkomst is ontvangen.  

 

 

 

Aldus in tweevoud getekend, te  ……………………………………………  op …………………………………………. 

 

Handtekening verhuurder       Handtekening huurder(*1) 


