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Gebruikersvoorwaarden SKITS Helmen 
Versie 1.0 november 2018  

Artikel 1. Begripsbepaling 
In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder: 

- Vereniging: A.S.S.W.S.V. SKITS gevestigd aan de Radioweg 64, 1098 NK te Amsterdam,  in 
deze overeenkomst ook wel genoemd onder de naam SKITS of verhuurder; 

- Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaat met de 
vereniging, wiens gegevens op de overeenkomst zijn vermeld; 

- Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen de vereniging en de huurder op grond 
waarvan de vereniging een helm(en) aan de huurder verhuurt; 

- Helm: de door de vereniging te huur aangeboden helmen; 
- Gehuurde: het op de huurovereenkomst aangegeven materiaal dat gehuurd wordt, te weten 

een helm. 
- Seizoen: Ofwel een winterseizoen ofwel een zomerseizoen; 
- Winterseizoen: het winterseizoen vangt aan vanaf de tweede week in september in enig jaar 

en eindigt na de laatste week in maart in het daarop volgende jaar; 
- Zomerseizoen: het zomerseizoen vangt aan vanaf de eerste week van april in enig jaar en 

eindigt na de laatste week in september in datzelfde jaar. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de gebruikersvoorwaarden 
De gebruikersvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding ter zake van en iedere 
huurovereenkomst tussen vereniging en huurder, voor zover hiervan  niet uitdrukkelijk schriftlelijk 
is afgeweken 
 

Artikel 3. Totstandkoming van de huurovereenkomst 
(1) Een huurovereenkomst komt eerst tot stand alvorens de huurder het gehuurde in ontvangst 

neemt. 
(2) De huurder is ten opzichte van de vereniging volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn 

verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst, ook wanneer het gehuurde door derde(n) 
word(en) gebruikt. 

(3) Het in het eerste lid bepaalde huurovereenokmst kan ook na ontvangstname met 
terugwerkende kracht tot stand komen, mits dit na ontvangstname schriftelijk wordt 
bekrachtigd middels het tekenen van de huurovereenkomst door beide partijen, met 
dienverstande dat deze bekrachtinging zo snel mogelijk plaats vindt. 

 

Artikel 4. Aanvang en einde van de huurovereenkomst 
(1) De huurovereenkomst vangt aan op het moment van het in ontvangst nemen van het gehuurde 

en wordt aangegaan voor de duur als vermeld in de huurovereenkomst. 
(2) De huurder huurt het gehuurde voor de duur van een of meerdere seizoenen. De datum waarop 

de overeenkomst tot stand komt bepaald van welk seizoen sprake is.  
(3) De huurder is gehouden het gehuurde, dat te allen tijde eigendom blijft van de vereniging, 

uiterlijk op de laatste dag van het seizoen, waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, in 
te leveren bij de vereniging. 
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(4) Verlenging van de duur van de huurovereenkomst is mogelijk wanneer de huurder dit voor de 
afloop van het seizoen aangeeft, mits de huurder hier wel toestemming voor geeft. Het uitblijven 
van toestemming van de huurder betekent niet dat de huurovereenkomst automatisch wordt 
verlengd. 

(5) Bij verlenging blijven de voorwaarden zoals deze eerder zijn vastgesteld van toepassing, tenzij 
anders schriftelijk overeengekomen. 

(6) Als het gehuurde enig niet aan de huurder toerekenbaar gebrek vertoont dat normaal gebruik 
in de weg staat, is het de huurder toegestaan het gehuurde binnen één week na aanvang van 
de huurovereenkomst te retourneren bij de vereniging. De huurovereenkomst wordt dan 
ontbonden en de huurder is niet verplicht de huursom te voldoen. 

(7) Tussentijdse inlevering, oftewel het inleveren van het gehuurde vóór het einde van het seizoen, 
anders dan bedoeld in het vorige lid, doet de huurovereenkomst eindigen met dienverstande 
dat er geen recht voor de huurder bestaat op vermindering dan wel restitutie van (een gedeelte 
van) de huursom. 

(8) De vereniging kan te allen tijde weigeren helmen te vehuren zonder opgaaf van redenen. 
 

Artikel 5. Verplichtingen van de vereniging 
(1) Het gehuurde wordt, in een goede, veilige en schone staat door de vereniging aan de huurder 

verstrekt 
 

Artikel 6. Gebruik 
(1) De huurder onderwerpt het Gehuurde bij het in ontvangst nemen aan een eenvoudige controle 

en meldt eventuele gebreken aan de vereniging. Indien eerder bedoelde melding achterwege 
blijft, wordt de huurder geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. 

(2) De huurder gebruikt het gehuurde aleen waar het voor bedoeld is, te weten bescherming bieden 
tijdens het beoefenen van de schaats- en/of skeelersport op een daarvoor geschikte locatie. Het 
is uitdrukkelijk niet toegestaan om de helm te gebruiken tijdens fietsen of wielrennen. 

(3) De huurder retourneert het gehuurde schoon en in dezelfde staat als ze zijn ontvangen. Mocht 
het voorgaande niet gebeurt zijn en/of er schade geconstateerd worden die gebruiksschade 
overtreft, dan zal de controle plaatsvinden door een onafhankelijke derde. 

(4) Reperaties of buitengewone aanpassingen dienen te allen tijde vooraf overlegt te worden met 
de verhuurder. 

(5) De huurder treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging, verlies en/of diefstal 
van het het gehuurde. 

(6) Het gehuurde mag, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de vereniging, 
alleen gebruikt worden door de huurder, zoals bepaald op de huurovereenkomst. 

 

Artikel 7: Huursom, betaling en kosten 
(1) De huurder is gehouden na afloop van het seizoen de huursom voor het gehuurde, zoals 

vermeld op de huurovereenkomst, te voldoen via een automatisch incasso van de vereniging. 
(2) Wanneer zonder toestemming van de vereniging de overeengekomen huurperiode wordt 

overschreden, dan stelt de vereniging de huurder hiervan op de hoogte. De huurder wordt dan 
alsnog in de gelegenheid gestelt om de overeenkomst te verlengen zoals bepaald in artikel 4, 
vierde lid, dit is slechts mogelijk binnen 72 uur na het versturen van de herrinering. Alsdan niet 
wordt besloten voor verlening, zoals in de vorige volzin en het gehuurde niet binnen een week 
na de herrinering alsnog wordt ingeleverd wordt de huurder schriftelijk ingebreke gesteld. In dit 
geval verbeurt de verhuurder over de periode van de ingebrekestelling de huur, vermeerderd 
met een boete van €5,-- per dag met een maximum van €50,-  voor elke dag dat het gehuurde 
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te laat wordt ingeleverd. De huurder is gehouden het verschuldigde totaalbedrag te voldoen, 
zoals is bepaald in het eerste lid. 

(3) Het bepaalde in lid 2 van dit artikel vindt geen toepassing indien de huurder vóór afloop van de 
huurovereenkomst aan de vereniging of de Vereniging heeft gemeld, dat hij ten gevolge van 
overmacht niet in staat is het Gehuurde tijdig in te leveren. 

(4) Als de huurder het gehuurde niet op de vooraf overeengekomen einddatum heeft ingeleverd, 
ofwel aangeeft het gehuurde te zijn verloren of op enig andere wijze het gehuurde niet meer 
kan inleveren, is de huurder gehouden om binnen twee weken de vervangingswaarde van het 
gehuurde te voldoen aan de vereniging, welke is vastgesteld op €62,50 per helm. Daarnaast is 
de huurder tot op het moment van betaling tevens de huur en eventuele boetes verschuldigd. 
Indien de huurder het gehuurde alsnog op enig moment binnen drie maanden na de 
overeengekomen einddatum inlevert, zal voornoemd bedrag in mindering worden gebracht op 
al hetgeen de huurder aan de vereniging is verschuldigd. Betaling van de vervaningswaarde 
doet het eigendom van het geuurde niet overgaan op de huurder; de vereniging blijft te allen 
tijde eigenaar van het gehuurde. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid voor schade, verlies en/of diefstal 
(1) De vereniging is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan 

ook, aan de huurder of derden, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en door de personen 
door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van 
toerekenbare nalatigheid van de vereniging. 

(2) Het Gehuurde is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid, diefstal of schade. De huurder is voor 
alle schade aansprakelijk. 

(3) Ingeval het gehuurde beschadigt raakt door een valpartij tijdens een activiteit die valt onder het 
goed gebruik van de helm, zoals bepaald in artikel 6 lid 2, en er geen sprake was van roekeloos 
of ander verwijtbaar gedrag, valt dit risico bij de verhuurder en is de huurder niet gebonden aan 
het vergoeden van deze schade, mits de huurder zich wel houdt aan de overige bepalingen over 
schade zoals bepaald in deze voorwaarden. 

(4) Het gehuurde mag nooit onbeheerd achter gelaten worden. 
(5) De huurder moet schade aan, verlies of diefstal van het Gehuurde, zo snel als redelijkerwijs 

mogelijk is, schriftelijk melden bij een bestuurslid van de vereniging en/of aan de vereniging. 
(6) De huurder is jegens de vereniging aansprakelijk voor alle schade die gedurende de huurperiode 

door wie en op welke wijze dan ook wordt veroorzaakt aan het Gehuurde. De huurder is voorts 
jegens de vereniging aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies en/of diefstal van het 
Gehuurde. De huurder is in voorkomende gevallen gehouden de schade van de vereniging, 
waaronder de daadwerkelijke kosten van eventuele reparaties aan en/of vervanging van het 
Gehuurde  evenals huurderving, volledig aan de vereniging te vergoeden. 

(7) Ook indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan het Gehuurde dient de huurder het 
(beschadigde) Gehuurde te retourneren, tenzij daarover, nadat de schade is gemeld, andere 
afspraken zijn gemaakt met de vereniging. 

(8) Eventuele schadevergoeding dient de huurder op de vooraf overeengekomen einddatum 
waarop het Gehuurde dient/diende te worden ingeleverd te voldoen aan de Vereniging. De 
vereniging behoudt zich het recht een naheffing te doen wanneer de schadevergoeding niet 
toereikend blijkt. 

(9) Dit artikel hangt samen met artikel 20 van het Huishoudelijk Regelement (HHR) van de 
vereniging. 

 

Artikel 9: Niet tijdige betaling 
(1) De in de vorige artikelen genoemde termijn zijn fatale termijnen. Niet-tijdige betalingen zal 
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leiden tot consequenties zoals deze ook beschreven zijn in het Huishoudelijk Reglement (HHR) 
van de vereniging en besproken (en besloten) zijn op de Algemene Leden Vergaderingen van 
de vereniging. 

 

Artikel 10: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 
(1) Naast de in de wet geregelde gevallen, kan de vereniging de huurovereenkomst te allen tijde 

(gedeeltelijk) ontbinden, opzeggen, dan wel annuleren, ingeval van enig vermoeden van, dan 
wel daadwerkelijke, overtreding van het bij de huurovereenkomst en deze 
gebruikersvoorwaarden bepaalde. In dat geval kan de vereniging de onmiddellijke teruggave 
van het Gehuurde vorderen en het Verhuurde terugnemen waar en bij wie deze zich ook 
bevinden, zonder gehoudenheid tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling 
aan de huurder. Meer in het bijzonder heeft de vereniging dit recht indien na het sluiten van de 
huurovereenkomst aan de vereniging ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond 
geven te vrezen dat de huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of als de vereniging de 
huurder bij het sluiten van de huurovereenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de 
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

(2) De in het vorige lid genoemde besluit kan middels een schriftelijk bezwaarschrift, gericht aan de 
secretaris van de vereniging én het bestuurslid dat in de huurovereenkomst staat vermeld, 
bestreden worden, waarna het bestuur van de vereniging binnen drie weken na ontvangst de 
beslissing moet heroverwegen, waarbij het bezwaarschrift wordt meegenomen. 

 

Artikel 11: Klachten 
(1) Eventuele klachten van de huurder over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld 

bij de vereniging kenbaar te worden gemaakt, opdat deze kunnen worden geadresseerd. 
(2) Indien een klacht niet naar tevredenheid mocht worden opgelost, kan de huurder deze tijdig, 

volledig en duidelijk omschreven indienen bij de vereniging. Klachten die binnen twee maanden 
worden ingediend, zijn in ieder geval tijdig. 

 

Artikel 12: Wijziging 
(1) Veranderingen in en/of aanvullingen op deze gebruikersvoorwaarden dienen schriftelijk te 

worden aangegaan. Mondelinge afspraken worden daarover niet gemaakt. 
(2) Indien deze gebruikersvoorwaarden strijdig mochten zijn met één of meer in de 

huurovereenkomst opgenomen voorwaarden, dan gelden de in de huurovereenkomst 
opgenomen voorwaarden. 

(3) Indien afzonderlijke punten van deze gebruikersvoorwaarden ineffectief mochten zijn en/of 
worden, dan verandert dit de rechtsgeldigheid van de overige punten niet. In dit geval wordt de 
ineffectieve passage door een andere vervangen, die de oorspronkelijke in zin en inhoud het 
meest benadert. 

Artikel 13: Toepasselijk recht 
(1) Op elke huurovereenkomst tussen de vereniging en een derde en op de onderhavige 

gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
(2) Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te 

Amsterdam. 
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