
GILDENZAAL SCHAFFEN 

 
 VERHUURCONTRACT GELUIDSMETER  
Overeenkomst afgesloten tussen:  
enerzijds VZW ONS GILDENHUIS, hierna de verhuurder genoemd, waarvan de raad van bestuur 
als afgevaardigde verantwoordelijke aangesteld heeft :    Herman Cuypers (gsm-nr 0496 598 663 )  

anderzijds ondergetekende organisator, hierna de huurder genoemd  
 
………………………………………………… (gsm-nr …………………………. )  
 
Voor het verhuren van een geluidsmeter : 
  - merk  : 10EaZy 
  - model  : 10EaZy RT / 10Eazy Klasse 21 
  - serienummer : 683 
  - als onderdeel van meetsysteem met serienummer :   SA130042 
 
tijdens de de volgende activiteit …………………………………….......... 
 
op datum van …………………………………………… in de Gildenzaal, Pastorijstraat 1, Schaffen 
 
 
Art.1  
De huurder verklaart het toestel te aanvaarden in de staat waarin het zich bevindt. De huurder 
verklaart geen andere gebreken vastgesteld te hebben dan deze vermeld in de toestelbeschrijving die 
in aanwezigheid van de verhuurder werd opgesteld.  
 
Art.2  
Het contract wordt gesloten om het toestel te huren op   .…/..…/20…. . Het verhuurde toestel zal ter 
beschikking worden gesteld vanaf   …… uur . De huurder verbindt zich ertoe om het gehuurde toestel 
terug in goede staat te brengen uiterlijk op ..…/..…/20..… om ……..uur.  
 
Art.3  
De huurprijs bedraagt  30    euro . 
Dit bedrag wordt mee verrekend in het totale factuur van de activiteit 

.  
Art.4  
De huurder verklaart: 
  - het instrument en toebehoren in goede staat te hebben ontvangen; 
  - de verhuurder volledig schadeloos te stellen bij vermissing van, of defecten aan het 
    toestel voor zover voorgevallen tijdens de periode waarin huurder het verhuurde toestel 
    onder zich heeft, inclusief de voor eventuele retourzending benodigde periode; 
  - zorg te dragen dat het gehuurde toestel binnen de afgesproken periode wordt terug bezorgd 
  
Art.5  
De huurder verklaart : 
  - een meting te doen tijdens de ganse duur van de activiteit 
  - een overzichtsrapport op te slaan op het einde van de activiteit 
Dit overzichtsrapport kan als bewijsmateriaal gebruikt worden, door huurder en verhuurder,  
bij  eventuele klachten van geluidsoverlast 
 
Art.6  
Alle klachten omwille van geluidslast, die tijdens de activiteit door een verbaliserende overheid worden 
vastgesteld,  vallen ten laste van de huurder. 
  
Art 7 
Het is aanbevolen dat de huurder een sluitende overeenkomst maakt met externen (DJ’s, 
muziekgroepjes) waarop beroep wordt gedaan. Het is de verhuurder toegestaan om tijdens de 
activiteit zelf metingen uit te voeren. Bij een herhaalde overschrijding van de wettelijke of contractuele 



normen zal de verhuurder na een eerste verwittiging het recht hebben om de activiteit te beëindigen. 
Het eventuele huurgeld blijft dan verschuldigd.  
 
Art 8  
Voor geschillen zijn de burgerlijke rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Leuven  
.  
Art 9  
Deze overeenkomst werd opgemaakt te  …..…………………. , op   …./..…/20…. in twee exemplaren, 
waarvan beide partijen verklaren elk één exemplaar te hebben ontvangen, ondertekend voor akkoord.  
 
De Verhuurder      De Huurder  
 
………..…………………..…. (naam)   ………………………   Naam verantwoordelijke (i.o.) 


