
 

 

Voorwaarden huur materialen OAV 
De ondergetekende:  

1. ______________________________________ [naam organisator toernooi], wonende te 

___________________ [plaats], hierna te noemen ‘organisator’;  

Verklaart zich te houden aan de navolgende voorwaarden. 

 

Het uitgangspunt is dat de KBN zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen. De transporteur zal 

contact opnemen met de organisator met betrekking tot het transport. De organisator zorgt ervoor dat er 

minimaal één persoon aanwezig is bij het laden en lossen om de chauffeur te assisteren. De materialen dienen 

droog, afgesloten en op een schone plaats te worden opgeslagen.  

Organisator verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Manco’s moeten voor aanvang van het 

evenement doorgegeven worden per e-mail aan woc@kbn.nl, waarbij foto’s van de desbetreffende manco’s 

worden meegestuurd. Bij geen bericht wordt ervan uitgegaan dat het gehuurde in goede staat is ontvangen. 

Organisator dient het gehuurde in de juiste staat te retourneren aan de KBN (zie aanvullende instructies).  

Organisator is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het gehuurde of daaraan ontstaan tijdens de 

huurtijd, tenzij deze hem in redelijkheid niet kan worden aangerekend. Organisator is verplicht alle schade en 

elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk aan de KBN te melden (via woc@kbn.nl).  

Zonder toestemming van de KBN mag de organisator de gehuurde materialen niet verhuren aan derden, tot 

reparatie overgaan of veranderingen aanbrengen.  

Organisator is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van het gehuurde tijdens 

de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand of welke oorzaak dan ook, onverschillig of zulks in of 

buiten overmacht geschiedt. Organisator is verantwoordelijk voor het controleren en schoonmaken van het 

gehuurde.  

Organisator is verplicht voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan de KBN de overeengekomen 

waarborgsom te betalen (zie OAV reglement). De KBN behoudt zich het recht om schade aan het gehuurde te 

verrekenen met bovengenoemde borgsom. De KBN is verplicht deze waarborgsom na afloop van het evenement 

aan de organisator terug te betalen, indien op dat moment de organisator aan al zijn verplichtingen jegens KBN 

heeft voldaan. 

De KBN zal na de teruglevering de gehuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de 

organisator. Hij zal na inspectie de organisator schriftelijk opgave doen van eventuele manco’s en/of  

beschadigingen. De KBN is gerechtigd het terug ontvangen verhuurde zelf te herstellen en te reinigen indien hij 

dat nodig acht. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening van organisator en zullen 

afzonderlijk worden gefactureerd. 

Betalingsvoorwaarden: 

De waarborgsom dient te worden voldaan uiterlijk vier weken voor aanvang van het evenement. Als het 

verhuurde is teruggebracht, zal dit worden gecontroleerd door de KBN. Als alle materialen in de juiste staat (zie 

aanvullende instructies) zijn ontvangen, zonder zichtbare schade en/of missende onderdelen, zal de borgsom 
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binnen 14 dagen worden teruggestort op het opgegeven rekeningnummer. De eventuele gemaakte kosten 

worden binnen 28 dagen door de KBN gefactureerd aan de organisator. Betalingen dienen te geschieden per 

bank binnen 14 dagen na de factuurdatum.  

Het Nederlands Recht is bij uitsluiting van toepassing. 

 

Voor akkoord,  

 

Datum: __ - __ - ____      Plaats: ________________________ 

 

Naam:   ________________________ 

 

Handtekening: 

 

  



 

 

Aanvullende instructies aanleveren materialen 
 

Tatami (zie ook instructie foto’s hieronder): 

- Recht opgestapeld op een pallet eigendom van de KBN 

- 100 stuks per pallet 

- Geseald door middel van krimpfolie, meegeleverd door de KBN 

- Gesorteerd per soort  (zie eventuele markering aan elke zijkant) 

Elektronica: 

- Opgeruimd in een afgesloten kist / kar, welke wordt geleverd door de KBN 

- Ontdaan van eventuele taperesten en/of andere materialen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


