VOORWAARDEN HUUR BMX-BAAN UWTC

Ondergetekende, hierna huurder, verklaart hiermee kennis te hebben genomen van, en akkoord te zijn
met, de hieronder vermelde voorwaarden voor het huren van de BMX-baan van de Uithoornse Wieler
Trainings Club (UWTC) en verklaart de BMX-baan, de kantine en het omliggende terrein in
overeenstemming van deze voorwaarden te gebruiken.
Algemeen
1. De UWTC, hierna verhuurder, verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder het
exclusief gebruik van de BMX-baan, gelegen aan de Randhoornweg 90 te Uithoorn.
2. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het geven van training aan BMXrijders met een geldige licentie of basislidmaatschap van de KNWU.
3. De BMX-baan wordt aan huurder ter beschikking gesteld voor de afgesproken dag(en) en in
tijdsblokken van 2 uur.
4. De huurprijs per tijdsblok van 2 uur bedraagt € 150,00 voor maximaal 16 personen.
5. Bij meer dan 16 personen wordt de huurprijs met € 10 per extra persoon verhoogd.
6. Over de huurprijs wordt geen BTW in rekening gebracht.
7. Betaling van de huurprijs geschiedt door het verschuldigde bedrag vooraf over te maken op IBAN
NL 22 RABO 0363 5907 73 t.n.v. UWTC onder vermelding van “Huur BMX-baan”, datum en starttijd.
8. Indien de huursom niet is ontvangen vóór aanvang van de huur, wordt geen toegang tot de BMX-baan
verleend.
9. Indien de huurder niet, of te laat, komt opdagen, bestaat er geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van
de huursom.
10. UWTC garandeert niet dat gedurende het tijdsblok van de huur van de BMX-baan tevens gebruik kan
worden gemaakt van de faciliteiten van de kantine.
11. Huurder dient voor de duur van de huurovereenkomst zelf zorg te dragen voor een gediplomeerde
trainer. Minimaal niveau WT2.
12. Huurder dient voor de duur van de huurovereenkomst zelf zorg te dragen voor aanwezigheid van een
gediplomeerde EHBO-er.
Aansprakelijkheid, kosten en schade
1. De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gehuurde, het
kantinegebouw en/of van de daarin aanwezige (sport)inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de
personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder
aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
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2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde
te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.
3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van
(sport)ongevallen op of rond het gehuurde, op welke wijze ook ontstaan, noch voor beschadiging,
verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder
verantwoordelijkheid van de huurder van de BMX-baan, kantine en omliggende terrein gebruik maken
of van derden die huurder heeft toegelaten. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van
derden ter zake.
4. De huurder is verplicht alle schade terstond te melden bij de verhuurder.

Voor gezien en akkoord,
Plaats:

__________________

Datum:

__________________

Naam huurder: __________________

de huurder
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