
 
 

 
 

Huurovereenkomst Sjoelbak 
 
Ondergetekende, 
 
      Van den Broek Biljarts 

Bolderweg 37 A/B 
1332 AZ Almere 
Tel 036-5374054 e-mail: info@vandenbroekbiljarts.nl ,  
 
hierna te noemen verhuurder,  
 
en 

 
Voornaam      ________________________________________________________ 
  
Achternaam   _______________________________________________________ 
  
Bedrijf    _______________________________________________________ 
 
Straatnaam+huisnummer _______________________________________________________ 
 
Postcode   _______________________________________________________ 
 
Plaats    _______________________________________________________ 
 
Telefoon   _______________________________________________________ 
 
Mobiele telefoon  _______________________________________________________ 
 
E-mail    _______________________________________________________ 
 
Aantal tafels   maximaal 2________________________________________________ 
 
 

hierna te noemen huurder, 
 

komen het volgende overeen: 
 
Verhuurder verklaart te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die 
verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder, de 
hieronder omschreven Sjoelbak.  
 
Spelsoort : Sjoelbal professioneel  
Bijzonderheden:Inclusief stenen  
Huurprijs           € 12,50 per dag of € 15,00 per weekend of € 17,50 per week. Inclusief 21 % BTW. 
 
 
 
 
 
Ondergetekenden komen verder het volgende overeen: 

 

mailto:info@vandenbroekbiljarts.nl


 
Artikel 1 
 
1. Gedurende de tijd, dat huurder over de tafel beschikt, zijn alle kosten bij normaal spelgebruik, voor 

rekening van de huurder. 
 
2. Eventuele transportkosten van de sjoelbak zijn voor rekening van de huurder. 
 
Artikel 2 
 
Reparaties aan de sjoelbak zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder. 
 
Artikel 3 

 
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de sjoelbak, is de 
huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien 
schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen 
en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor 
genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim 
eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. 
Eventuele verzekering moet de huurder zelf afsluiten. 
 
Artikel 4 
 
De huurder is aansprakelijk voor schade door onzorgvuldig gebruik. Zoals verplaatsen van de sjoelbak, 
springen of dansen op de sjoelbak. En de sjoelbak te gebruiken waar het niet voor bedoeld is. 
 
 
Artikel 5 
 
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder van de sjoelbak daarvan mocht(en) ontstaan 
ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de tafel met toebehoren of aan 
derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. De maximale kosten voor de schade 
bedraagt € 125,--. Honderd vijfentwintig euro 
 
 
Artikel 6 
 
Indien de sjoelbak is opgehaald bij ons bedrijf en niet wordt terug bezorgd op de afgesproken datum wordt 
het huurbedrag voor de daaropvolgende dagen verhoogd.  
 
Artikel 7 
 
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden, indien naar zijn oordeel de tafel door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 
 
Artikel 8 
 
Borg voor de sjoelbak bedraagt € 75,--  
Dit dient vooraf te worden afgerekend of overgemaakt op onze rekening. 
NL63 INGB 0695415166 
t.n.v. Van den Broek Biljarts te Almere 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend, te Almere op  
 
 Handtekening_huurder 
           (zet handtekening) 

 

 

 


