
 

Huurvoorwaarden verzwaringsdeken 
  
Artikel 1. Definities 
a. Onder verhuurder wordt verstaan De Naaitafel, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 58774181. 

b. Onder huurder wordt verstaan een ieder die na mondelinge of schriftelijke 
overeenkomst goederen in zijn bezit heeft die eigendom zijn van De Naaitafel. Iedere 
rechtspersoonlijkheid kan huurder zijn of worden. 

c. Onder overeenkomst of huurovereenkomst wordt verstaan de mondelinge of 
schriftelijke overeenkomst zoals die is gesloten tussen huurder en verhuurder 
betreffende de huur van producten. Hierbij is inbegrepen het ontvangen door de 
verhuurder van een huuraanvraag van de huurder via de website van de verhuurder. 

d. Onder huurperiode wordt verstaan de periode vanaf het moment van ontvangst 
van de gehuurde producten door huurder tot het moment van ontvangst van de 
producten door verhuurder.  

Artikel 2. Reikwijdte 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten zijn met 
De Naaitafel, inhoudende de verhuur of huur van producten.  

Artikel 3. Voor de huurperiode  
1. Bezorging 
a. Na het invullen en verzenden van het huurformulier door de huurder op de website 
van de verhuurder, wordt het aangevraagde product zo snel mogelijk door de 
verhuurder verzonden, zonder dat de huurder dit eerst hoeft te bevestigen. Wanneer 
de huurder het huurformulier heeft ingestuurd en toch liever niet wil huren, dient 
huurder dit zo snel mogelijk aan verhuurder door te geven via info@denaaitafel.nl. 
Komt het bericht van huurder hierover na verzending van het product aan huurder 
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door verhuurder, is annulering van de huur niet meer mogelijk. Dit geldt ook als het 
product nog niet door huurder in ontvangst is genomen. 

b. De verhuurder dient zorg te dragen voor bezorging aan de huurder. 

c. De huurder dient er zorg voor te dragen dat de bezorging door verhuurder 
ongehinderd plaats kan vinden. 

d. De verhuurder is niet verplicht het in een overeenkomst bedoelde product meer 
dan éénmalig aan te bieden aan de huurder. 

e. De bezorging van in een overeenkomst bedoeld product kan geschieden door 
derden. 

f. De huurder betaalt aan de verhuurder de bezorgkosten wanneer het bezorgadres 
een adres buiten Nederland is. 

g. De huurder dient verhuurder in staat te stellen de in een overeenkomst bedoelde 
producten op juiste wijze te bezorgen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor te late 
bezorging als de oorzaak hiervan ligt bij het niet aanwezig zijn van de huurder op het 
afleveradres ten tijde van levering door een vervoerder als PostNL, DHL, DPD of een 
ander vervoersbedrijf of als de oorzaak hiervan ligt bij de vervoerder (zoals 
bijvoorbeeld sorteerfouten, vertraging door drukte of het zoekraken van pakketten). 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan het gehuurde product 
toegebracht tijdens het bezorgen/verzenden van het pakket. 

h. Indien de bezorging van de in een overeenkomst bedoelde producten schade 
oplevert voor de verhuurder, veroorzaakt door onjuiste gegevensverstrekking van de 
huurder, is de huurder aansprakelijk.  

2. Levering 
a. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode de kwaliteit van de producten te 
controleren. 

b. Indien de kwaliteit van de geleverde producten niet voldoet, dient de huurder dit 
binnen 3 dagen na ontvangst van de geleverde producten aan de verhuurder te 
melden. 

c. Huurder is verplicht de producten bedoeld in lid b onmiddellijk ter beschikking te 
stellen van de verhuurder. 



3. Betaling 
a. Huurder dient voor aanvang van de huurperiode of direct na aanvang van de 
huurperiode de factuur te voldoen. Betaling van de door De Naaitafel gefactureerde 
bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 
betaaltermijn aangegeven op de factuur, ofwel uiterlijk op de vervaldatum van de 
factuur. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever/
consument van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op wettelijke 
rente, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening en worden buitengerechtelijke 
incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet op de Incassokosten (WIK). De 
buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt: 
- Minimumtarief € 40,00 
- 15% over eerste € 2.500,00 
- 10% over volgende € 2.500,00 
- 5% over volgende € 5.000,00 
- 1% over de volgende € 190.000,00 
- 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- 
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op 
buitengerechtelijke incassokosten zoals hierboven uiteengezet. 

b. Huurder dient zich op verzoek van de verhuurder aan de verhuurder te legitimeren 
middels een (kopie) geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort, identiteitskaart). 

Artikel 4. Huurperiode 
1. Goede zorg 
a. Huurder dient het product aan verhuurder af te leveren zoals huurder het product 
heeft ontvangen. 

b. Indien tijdens de huurperiode schade aan het product ontstaat, dient de 
nieuwwaarde aan de verhuurder te worden betaald. Het overnamebedrag 
vertegenwoordigt de nieuwwaarde. 

c. Indien tijdens de huurperiode het product onbruikbaar wordt gemaakt is huurder 
gehouden de nieuwwaarde ofwel het overnamebedrag van het product te vergoeden 
aan de verhuurder. 

d. Indien er producten zoekraken of gestolen worden, is de huurder gehouden de 
nieuwwaarde ofwel het overnamebedrag van het product te vergoeden aan de 
verhuurder. 



2. Kwaliteitsgarantie 
a. Indien het gehuurde product tijdens de huurperiode door slijtage niet meer voldoet 
en daardoor niet kan worden gebruikt zoals het bedoeld is, draagt verhuurder zorg 
voor vervanging. 

3. Aansprakelijkheidsvrijwaring 
a. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor het ontstaan van schade, op welke 
wijze ook, aan de gehuurde producten.  

4. Factuur 
a. Huurder dient voor aanvang van de huurperiode of direct na aanvang van de 
huurperiode de huur en de verzendkosten te betalen volgens de factuur en met 
inachtneming van de vervaldatum op deze factuur. Deze eerste factuur omvat de 
eerste twee maanden huur, de borg en eventuele verzendkosten. 

b. De huurder dient de facturen voor de maandelijkse huur te voldoen op uiterlijk de 
vervaldatum van de betreffende factuur. 

c. Wanneer de huurder de factuur niet op uiterlijk de vervaldatum heeft voldaan, 
stuurt de verhuurder aan de huurder een betalingsherinnering. Vervolgens stuurt de 
verhuurder aan de huurder een tweede betalingsherinnering. Vervolgens stuurt de 
verhuurder aan de huurder een laatste aanmaning met wettelijke 14 dagen termijn. 
Indien betaling niet binnen deze 14 dagen termijn heeft plaatsgevonden wordt de 
vordering aan een incassobureau uit handen gegeven. De huurder is dan €40,-
incassokosten verschuldigd conform de Wet op de IncassoKosten (WIK). Tevens maakt 
de verhuurder alsdan aanspraak op de inmiddels vervallen rente en de nog in de 
toekomst te vervallen rente. 

d. Indien huurder aan de verhuurder nog een bedrag schuldig is (schadevergoeding 
volgens nieuwwaarde), dient huurder dit bedrag binnen 14 dagen aan verhuurder te 
voldoen. 

e. Huurder betaalt aan verhuurder een borgsom. Bij beëindiging van de huur ontvangt 
huurder deze borgsom retour, mits de deken schoon, onbeschadigd of anderszins 
ongeschonden door verhuurder is ontvangen. 

f. Huurder is geen huur meer verschuldigd, zodra de som van de laatste betaalde 
huurtermijn en alle reeds eerder betaalde huurtermijnen en de borgsom betreffende 
het gehuurde product het overnamebedrag van het gehuurde product heeft bereikt of 
overschreden. Een uitzondering hierop geldt wanneer huurder nog openstaande 
vorderingen van verhuurder heeft, zoals bijvoorbeeld nog niet betaalde incassokosten 



c.q. wettelijke rente of vorderingen van andere aard. Het overnamebedrag staat 
vermeld op de website van verhuurder. 

4. Minimale huurperiode 
a. De minimale huurperiode is twee maanden.  

Artikel 5. Terugbezorging 
1. Verantwoordelijkheid 
a. Huurder is verantwoordelijk voor het afleveren van de producten aan de 
verhuurder. 

b. Huurder levert de producten schoon, onbeschadigd of anderszins ongeschonden 
aan de verhuurder. 

2. Kosten 
Tenzij anders afgesproken draagt de huurder de kosten voor terugbezorging van de 
gehuurde producten. 

3. Tijd 
Huurder draagt er zorg voor dat de verhuurder binnen 1 uur na afloop van de 
huurperiode in staat wordt gesteld te beschikken over zijn producten. 

Artikel 6. Bij geschillen  
1. Toepasselijk recht 
Op alle door De Naaitafel gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van 
toepassing. 


