
ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR 

 

Hieronder treft u onze Algemene Voorwaarden Verhuur aan. Deze voorwaarden zijn 

van automatisch toepassing op alle met Anahit aangegane huurovereenkomsten. 

 

1. Identiteit van de ondernemer 

Anahit Vof 

Prinses Irenelaan 44 

3832 CD Leusden 

 

Telefoonnummer: 0031 (0)681168998 

E-mail adres: info@anahit.nl 

Website: www.anahit.nl 

 

Kvk nummer: 59040327 

IBAN nummer: NL20 INGB 0006 2202 70 

BTW-nummer: NL853291706B01 

2. Offertes en bestellingen 
2.1 Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door 
verhuurder en/of huurder binnen 2 weken worden ingetrokken. Eventuele wijzigingen 
in geplaatste opdrachten kunnen tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaande aan de 
overeengekomen dag van levering worden doorgegeven.  
2.2 De geoffreerde artikelen worden niet in optie genomen.  
2.3 Bestellingen worden pas definitief verwerkt als de betaling, deels of volledig, op 
onze bankrekening is bijgeschreven. 
 
3. Prijzen 
3.1 De vermelde prijzen op de website www.Anahit.nl zijn inclusief BTW. Op de 
prijzen kunnen geen rechten worden ontleend 
3.2 Alle huurprijzen worden berekend per stuk gehuurd goed en gelden voor 1 tot 2 
dagen, inclusief schoonmaakkosten.  
3.3 Indien goederen langer dan 2 dagen worden gehuurd, geldt vanaf dag 3 een 
speciaal tarief van 50% op de totale factuur. 
 
4. Betaalvoorwaarden 
4.1 Betaling van de huurgoederen, inclusief borg, dient voor de huurperiode voldaan 
te zijn. Betaling dient te geschieden: 
  1) Door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld     
  rekeningnummer t.n.v. Anahit vof; 
  2) Contante betaling en betaling achteraf op rekening is slechts mogelijk   
  indien hiertoe vooraf door Anahit toestemming is verleend. 
4.2 De kosten voortkomend uit het ontbreken van bepaalde gehuurde goederen, 
kosten veroorzaakt door enig andere schade dienen door overschrijving van het 
verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. Anahit te 
worden afgerekend binnen 14 dagen na het retourneren van de goederen. Indien 
binnen deze termijn geen betaling plaats vindt behoudt verhuurder zich het recht 
voor een incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten 
laste van huurder. 



5. Borg 
5.1 Anahit kan als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of borg van het 
verhuurde een waarborgsom verlangen. Na terugkomst van het gehuurde zal de 
waarborgsom aan de huurder worden terugbetaald, onder aftrek van de 
verschuldigde schade, vermissing en eventuele extra gemaakte kosten.  
5.2 De borg van de gehuurde goederen wordt bepaald aan de hand van de totale 
huursom en/of het aantal goederen. Deze borg dient altijd contant te worden voldaan 
bij het ophalen of afleveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 
 
 
6. Afhalen 
6.1 De huurder dient voor een gepast (transport)wagen te zorgen indien de 
huurgoederen opgehaald worden. De gehuurde goederen kunnen op een 
afgesproken tijdstip worden opgehaald bij onze afhaallocatie in Soesterberg: 
 
Garagebox 129 (achter de flatgebouw) 
Prof. Lorentzlaan 86 
3769 GC Soesterberg 

Afhaal- en retourtijden alleen op afspraak en binnen de volgende tijden: 
maandagochtend 09:00 – 11:00 maandagavond 19:00 – 21:00  
dinsdagochtend 09:00 – 11:00 dinsdagavond 19:00 – 21:00 
woensdagochtend 09:00 – 11:00 woensdagavond 19:00 – 21:00 
donderdagochtend 09:00 – 11:00 donderdagavond 19:00 – 21:00 
vrijdagochtend 09:00 – 11:00 vrijdagavond  19:00 – 21:00 
zaterdagochtend  08:00 – 11:00 zaterdagavond 19:00 – 22:00 
zondagochtend 08:00 – 11:00 zondagavond 19:00 – 22:00 
 
7. Bezorging 
7.1 Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden 0,50 
cent per gereden kilometer transportkosten in rekening gebracht.  
7.2 Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder 
opgegeven bestemming. Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare 
laad- en losplaats voor de goederen. Als uitgangspunt voor laad- en lostijd geldt 
maximaal 15 minuten.  
7.3 Anahit informeert de huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of 
ophaaltijden. Aan deze opgegeven tijden kan de huurder geen rechten aan ontlenen. 
7.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op 
het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van 
de gehuurde materialen. Indien de huurder hieraan niet voldoet, behoudt Anahit zich 
het recht voor kosten in rekening te brengen.  
7.5 De goederen dienen op dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (schoon, 
ingepakt e.d.) op de retourdatum op de afgesproken tijdstip klaar te staan om 
opgehaald te worden.  
7.6 Indien huurder wenst dat Anahit de gehuurde goederen zelf op de locatie 
opbouwt en afbreekt, dan wordt er een bedrag van 20 euro exclusief BTW per half 
uur in rekening gebracht.  
 
 
 



8. Schoonmaakkosten 
8.1 De huurgoederen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd.  
8.2 De huurder dient de huurgoederen schoon te retourneren, dus ontdaan van vuil, 
sticker-, etens- en/of drankresten. 
8.3  Indien de huurgoederen vuil retour komen zullen door verhuurder 
schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. 
 
9. Aansprakelijkheid 
9.1 Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door verhuurder afgeleverd als 
zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor 
diefstal, vermissing of beschadiging hiervan.  
9.2 Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder bovenop 
de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan 
huurder in rekening worden gebracht.  
9.3 Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet / niet 
tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden gesteld. 
9.4 Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden 
gecontroleerd. Eventuele klachten van huurder dienen ter plekke aan verhuurder 
kenbaar te worden gemaakt. 
9.5 De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op 
volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder 
zijn in deze bindend. 
 
10. Annulering 
10.1 Bij annulering door huurder van de afgesloten huurovereenkomst zal verhuurder 
de volgende annuleringskosten in rekening brengen:  
  1) 50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd vanaf 2 weken voor  
  de overeengekomen huurperiode. 
  2) 100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd op de dag zelf van  
  de overeengekomen periode. 

11. Geschillen 
11.1 Op alle overeenkomsten welke door Anahit worden gesloten, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 
11.2. Indien Anahit in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of 
grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk 
verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Anahit verschuldigd. 

12. Privacy en geheimhouding 

12.1 Anahit verklaart hierdoor nadrukkelijk dat alle door Opdrachtgever verstrekte 

adresinformatie en persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt ten 

behoeve van haar eigen administratie en informatieverstrekking. Desbetreffende 

gegevens worden niet doorverkocht en niet ter beschikking gesteld aan derden. 


