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Onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze opvragen op bovengenoemd adres. 1    

Beveiligingshop Twente 

Huurovereenkomst portofoon/megafoon/zaklamp 

 

 
Huurder     :  

Adres huurder    :  

Postcode en woonplaats huurder :  

Wettelijk vertegenwoordiger  :  

Legitimatiebewijs    :  

Datum afhaal    : 

Datum afleveren (tegen vergoeding) :  

Datum retour    :  

1. Kenwood TK 3201 aantal  :  

2. Kenwood KHS-8BL headset aantal :  

3. Megafoon     :  

4. Maglite Magcharger   : 

 

 
Beveiligingsadviseur Bouwman, vertegenwoordigt door G.J. Bouwman, en de hierboven 

genoemde huurder, wettelijk vertegenwoordigd door   ……………………………………, 

verklaren de verhuur/huur van hierboven onder 1 tot en met 4 genoemde portofoons 

inclusief headsets, megafoons en/of zaklampen, voor de periode van tenminste 

………………….  

Indien de huur langer duurt dan aanvankelijk besproken zal het voor de huurder meest 

gunstige tarief in rekening worden gebracht. 

Verhuurder verklaart het gehuurde op de bovengenoemde datum in goede staat en goed 

werkend te hebben geleverd aan huurder. Huurder verklaart het gehuurde op de 

bovengenoemde datum in goede staat en goed werkend te hebben ontvangen van de 

verhuurder. Beide, zowel huurder als verhuurder, gaan akkoord met de bijzondere 

voorwaarden op bladzijde 2 van de overeenkomst. 
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Onze algemene voorwaarden van toepassing. U kunt deze opvragen op bovengenoemd adres. 2    

Beveiligingshop Twente 

Bijzondere voorwaarden: 

- Huurder gaat zorgvuldig met de gehuurde materialen om en voorkomt onjuist, 

onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik van de gehuurde materialen. 

- Huurder draagt zorg voor een degelijke instructie aan de gebruikers van de 

gehuurde materialen. 

- Huurder informeert de verhuurder onverwijld bij verlies, diefstal of vernieling van 

de gehuurde materialen. 

- Huurder is verplicht de schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging te 

vergoeden tegen de op dat moment geldende tarieven of vervangingswaarde. 

- Huurder is verplicht schade voortvloeiend uit onzorgvuldig, onvoorzichtig of 

onjuist gebruik van de materialen te vergoeden tegen de op dat moment geldende 

tarieven of vervangingswaarde. De huurder kan zich in dergelijke gevallen niet 

beroepen op onwetendheid. 

- Huurder betaald aan verhuurder een borg ter hoogte van € 0,00 (€ 50,00 per 

apparaat). Deze borg zal in mindering worden gebracht op de uitstaande 

huursom.  

 

 

 

Voor akkoord huurder:      Voor akkoord verhuurder: 

 

 

 

_____________________________         ____________________________ 

 

 

 

Huurprijzen Portofoons per stuk: 

Per dag (excl. BTW)    € 6,00 

Per weekeinde (excl. BTW)   € 10,00 

 

Huurprijzen Megafoons per stuk: 

Per dag (excl. BTW)    € 10,00 

Per weekeinde (excl. BTW)   € 15,00 

 

Huurprijzen Maglite Magchargers per stuk: 

Per dag (excl. BTW)    € 5,00 

Per weekeinde (excl. BTW)   € 7,50 

 

 

 

Voor huur gedurende een langere periode kunt u contact met ons opnemen via 

de mail op info@beveiligingshoptwente.nl of telefoon +31612214740. 

 


