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Huurder/gebruiker: 

De huurder en/of gebruiker van de ons geleverde SUP adviseren wij een minimum leeftijd 

van 12jaar en een enige vorm van zwemervaring. MFT Funsports is niet verantwoordelijk 

voor eventueel lichamelijk letsel van de gebruiker/huurder ten gevolge van het gebruik van 

de SUP, dit geldt ook aan schade of letsel aan derde veroorzaakt door gebruiker/huurder. 

Verhuurder: 

De verhurende partij is MFT Funsports te Purmerend onder leiding van Florian den Rooijen. 

Betaalwijze: 

Het huur bedrag en borg (€100,-) per gehuurde set dient vooraf de huurperiode te worden 

voldaan in onze winkel/pick-up point. Adres: van IJsendijkstraat 160-G 1442 LC  Purmerend. 

Dit bedrag kan kontant of per pin worden voldaan. Hiervan krijg u een bewijs. 

Uitgave en teruggave gehuurde artikelen: 

Nadat de volledige huur en borg is voldaan heeft de huurder recht op de gehuurde artikelen 

volgens het huurovereenkomst. Op dit formulier en of huurovereenkomst gaan beide 

partijen (huurder/verhuurder) akkoord d.m.v. een handtekening met de aantal dagen van 

verhuur. Op dit formulier zal tevens ook een origineel of kopie van het betaalbewijs (huur en 

borg) zijn toegevoegd. 

De gehuurde artikelen kunnen op de eerste dag van huur periode worden afgehaald op de 

afgesproken tijd (te vinden op aanvraag formulier en/of verhuur formulier). Teruggave van 

de gehuurde artikelen is uiterlijk de laatste dag van de huur periode (te vinden op aanvraag 

formulier en/of verhuur formulier). Elke dag bij het te laat inleveren van de gehuurde 

artikelen brengen wij als verhuurder een huur bedrag van €30,- in rekening bij de huurder 

tot een maximaal van 7 dagen. Een dag loopt van 09:00 – 21:00. 

Hebben wij de gehuurde artikelen na 7 dagen na afgesproken huur periode nog steeds niet 

terug ontvangen. Dan zijn wij genoodzaakt een aangifte diefstal/vermissing van de gehuurde 

artikelen  te melden aan de politie. De legitimatie van de verhuurder zal gebruikt worden als 

verantwoordelijke van de diefstal/vermissing. 

 

 

 



Gebruik gehuurde artikelen: 

De gehuurde uitrusting is bestemd voor gebruik uitsluitend door de verhuurder, zonder 

enige mogelijkheid tot onderhuur of (gratis) uitleen. De klant bepaalt zelf of hij in staat is de 

gehuurde uitrusting te gebruiken. 

De huurder verklaart bekwaam te zijn de gehuurde uitrusting te gebruiken en verplicht zich 
er voorzichtig mee om te gaan, zonder gevaar voor derden, overeenkomstig met de van 
kracht zijnde regelgeving. 

Schade, diefstal , vermissing: 

Al het te huur aangeboden materieel wordt erkend in goede staat te zijn ingenomen en 
moet als zodanig worden teruggegeven. Het materieel, dat genummerd of gemerkt is, moet 
met dezelfde nummers en dezelfde merktekens worden ingeleverd. Elke beschadiging, 
ongeacht de reden, leidt tot directe betaling van vervangings- of reparatiekosten (minus 
borg). Slijtage van gebruik wordt hierin niet meegerekend. De verhuurder bepaald expertise 
ten alle tijde welke schade valt onder slijtage. 

De huurder is altijd zelf verantwoordelijk in geval van diefstal/vermissing tijdens de huur 

periode. In dit geval brengen wij de nieuwwaarde van de gehuurde goederen bij de huurder 

in rekening. 

Persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens van de huurder wordt alleen gebruikt om de huurovereenkomst op te 

stellen en indien nodig gebruikt voor vermissing en of diefstal aangifte bij de politie. 
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