Camping du Domaine de la Bergerie ***
Côte d’Azur France
www.camping-domainedelabergerie.com
HUURCONTRACT VOOR KOELKAST
ALGEMENE VOORWAARDEN
Het materiaal is getest voordat het ter beschikking is gesteld, dat betekent voor de huurder dat het uitstekend werkt.
De huurder is verantwoordelijk voor het materiaal, zodra het aan hem of haar ter beschikking is gesteld, en is dus verantwoordelijk voor een onjuist of
slecht gebruik ervan. De eigenaar is niet aansprakelijk voor fysieke of materiële schade als gevolg van het gebruik van het materiaal door de huurder
die de perfecte staat van het materiaal heeft geaccepteerd door dit contract te ondertekenen.
Het teruggegeven materiaal zal door de eigenaar worden getest. Eventuele defecten, onregelmatigheden of ernstige slijtage vastgesteld tijdens de
controle zijn voor rekening van de huurder.
Materiaal dat bij het inleveren ontbreekt, wordt gefactureerd door middel van de waarborg die de huurder heeft overlegd.
De huurder accepteert om de koelkast uitsluitend in zijn voortent of tent te installeren. De koelkast kan in geen enkel geval buiten worden geïnstalleerd.

TARIEF
Het tarief is € 6/nacht, met een minimum van 5 nachten.

WAARBORG
De waarborg is € 200 en moet worden afgegeven op het moment dat de koelkast ter beschikking wordt gesteld. De waarborg wordt na
de retour van het materiaal terugbetaald. Het bedrag van eventuele schade en/of noodzakelijke schoonmaak wordt van de waarborg
afgetrokken.

Tussen de VERHUURDER EIGENAAR VAN HET MATERIAAL
SARL CAMPING DOMAINE DE LA BERGERIE
En
Mevr. Dhr.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Huurder van staanplaats …………………
woonadres………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..

De SARL CAMPING DU DOMAINE DE LA BERGERIE verhuurt de koelkast n° … van het merk
BEKO
Met inhoud
- 3 glazen etagères
- 3 compartimenten deur
- 1 ijsblokhouder
- 1 houten voetstuk om de koelkast op te zetten
- 2 eierdoosjes
- 1 Groentelade
Voor een duur van ….. nachten, vanaf …………………… tot en met……………………………om …….. uur
Oftewel € 6 X ……… nachten = €……………….. Inclusief BTW

WAARBORG
€ 200 gestort op ……………………….. door …………………………………………………

OPGESTELD IN 2 EXEMPLAREN IN VENCE, OP…………………………………………………
De huurder
Handtekening
février 2019

Jaarlijks geopend van 25 maart tot 15 oktober
Kantoor geopend van 9 tot 12.30 u. en van 15 tot 19 u.

1330 Chemin de la Sine 06140 VENCE  0033(0)4 93 58 09 36
www.camping-domainedelabergerie.com - info@camping-domainedelabergerie.com Pour tout
litige seul le tribunal de Grasse est compétent – RC GRASSE B 327015236

