Algemene Voorwaarden
Definitie
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Sport-O-Theek Haaglanden is onderdeel van Sportief Besteed Groep
aangeduid als Sport-O-Theek: de gebruiker van de voorwaarden. De
wederpartij van de Sport-O-Theek wordt hierbij aangeduid als lid.
De aanmeldingsprocedure
Voor het aanmelden bij de Sport-O-Theek kunt u online inschrijven via de
website. Men wordt lid voor tenminste één jaar. Deze periode loopt van 1
september tot en met 31 augustus of voor de duur van twaalf maanden.
Tussentijds lid worden is altijd mogelijk.
Bij inschrijving via de website heeft het lid het recht om binnen 14 dagen na
inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap.
Een lidmaatschap bij de Sport-O-Theek wordt aangegaan voor de vorm en
duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst
met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum welke in
één keer vooruit moet worden betaald.
1 Het huren van sport- en spelmaterialen.
1. Het huren van sport- en spelmaterialen is alleen mogelijk via de Sport-OTheek website
2. Het huren van sport- en spelmaterialen is mogelijk voor personen van 18
jaar of ouder.
3. Het huren van sport- en spelmaterialen is slechts mogelijk op vertoon
van een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs.
4. Sport- en spelmaterialen kunnen uitsluitend worden gehuurd voor
recreatieve doeleinden.

2 Tarieven
1. Het huren is op basis van het afgenomen abonnement verder gratis, dit
is echter excl. vervoerskosten en professioneel toezicht bij luchtkussens.
2. De geldende tarieven, die staan aangegeven in de tarievenlijst van de
springkussens, zijn per soort artikel, per stuk en per dag.
3. Aan alle aangesloten partijen wordt een korting verleend op de actuele
huurprijs van de springkussens.
4. Om lid te worden van de Sport-O-Theek betaalt men een vast bedrag
van €150,-. Dit is echter een basispakket. Voor uitbreiding van dit pakket
worden extra kosten in rekening gebracht; deze kosten worden op
eenzelfde manier betaald als wanneer iemand zijn/haar lidmaatschap
betaalt.
3 Waarborgsom
1. De huurder is bij de afname van artikelen die vallen onder het
abonnement geen waarborgsom verschuldigd.
2. Bij afnamen van springkussens kan de verhuurder voor de huur van dat
artikelen een waarborgsom verlangen.
4 Reserveren
1. Het reserveren van de sport- en spelmaterialen kan online via de website
van de Sport-O-Theek
2. Reserveren in de Sport-O-Theek is mogelijk door volledige invulling van
het online aanvraagformulier.
3. Een reservering is toegewezen na ondertekening van het
aanvraagformulier of schriftelijke bevestiging door een medewerker van de
Sport-O-Theek.
4. Door middel van het verkregen abonnementsnummer, dat wordt
aangemaakt na betaling, is het mogelijk gedurende het jaar sport- en
spelmateriaal te huren.
5 Ophalen en retourneren van materialen
1. Het ophalen van de sport- en spelmaterialen geschiedt op de
overeengekomen datum en tijd (11.00/17.00).

2. Het retourneren van de sport- en spelmaterialen geschiedt op de
overeengekomen datum en vóór 11.00.
3. Bij het ophalen en retourneren van één of meer luchtkussens dient de
huurder zelf voor voldoende menskracht te zorgen.
4. Bij het ophalen van de materialen tekent de huurder na controle voor
ontvangst en de goede staat van het gehuurde materiaal.
5. Bij het retourneren van de materialen tekent de verhuurder na controle
voor ontvangst en de goede staat van het geretourneerde materiaal.
6. De sport- en spelmaterialen dienen schoon en droog te worden
terugbezorgd. In voorkomende gevallen kan de verhuurder
schoonmaakkosten in rekening brengen.
7. Bij het niet of te laat retourneren van de materialen worden op basis van
de overschreden terugbezorgtijd extra kosten in rekening gebracht,
uitgaande van het standaardtarief met een minimum van 1 dag huur.
6 Transport & Logistiek
1. Het vervoer van de materialen is uitsluitend toegestaan met een
daarvoor geschikt vervoermiddel. Bij ongeschiktheid van het vervoermiddel
kan de verhuurder het meenemen van de materialen weigeren.
7 Openingstijden
1. De Sport-O-Theek bepaalt per vestiging de openingstijden gedurende
welke gebruik kan worden gemaakt van de overeenkomst.
2. De Sport-O-Theek is gerechtigd om een vestiging geheel of gedeeltelijk
te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
3. De Sport-O-Theek is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen
van) een vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
8 Betaling
1. Een lidmaatschap voor de Sport-O-Theek wordt gedaan via de website,
waarbij er een tweetal betalingsmogelijkheden zijn; via iDeal of het direct
overmaken van het verschuldigde bedrag. Deze optie is toegelicht bij de
betaalfunctie op de website van de Sport-O-Theek.
2. Bij het afhalen van sport- en spelmateriaal dient het eventuele

verschuldigde factuurbedrag per kas te worden voldaan, of dient deze
vooraf te zijn overgemaakt.
3. Indien het lidmaatschap/huurbedrag niet in overeenstemming met D.08.1
kan worden voldaan, worden er geen sport- en spelmaterialen aan de
huurder meegegeven.
4. Voor betalingen via bank of giro ontvangt u van de verhuurder
voorafgaand aan de huurperiode een factuur, die voor de uiterste
betaaldatum en/of huurdatum dient te worden voldaan.
5. Het lidmaatschap wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de
betalingsverplichting is voldaan. Indien het lid in verzuim is door een
betalingsachterstand, kan de verhuurder de overeenkomst met directe
ingang beëindigen, onverminderd het recht op de vordering die op dat
moment open staat. Dit geldt evenals de toekomstige termijnen die
verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en
direct bij het lid te (laten) incasseren.
9 Gebruik van de sport- en spelmaterialen
1. De huurder wordt geacht het juiste gebruik van de gehuurde materialen
te kennen. Dit staat in de voorgaande criteria voor het huren van sport- en
spelmateriaal.
2. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gehuurde
materialen.
3. Waar noodzakelijk verstrekt de verhuurder een extra handleiding die het
veilige gebruik van de gehuurde sport- en spelmaterialen verzekert.
4. De huurder is verplicht maatregelen te nemen opdat de materialen niet
beschadigen.
5. Het is niet toegestaan de materialen aan derden in gebruik te geven of te
verhuren.
6. Het is niet toegestaan de materialen te gebruiken voor een andere
activiteit dan op het aanvraagformulier is vermeld.
Let op: De verhuurder behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij
ernstige of herhaaldelijke schending van deze regels of anders gebleken

onaanvaardbaar gebruik, ter exclusieve beoordeling door Verhuurder het
lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
10 Opzegging
1. Het opzeggen kan uitsluitend schriftelijk via de mail op per brief en dient
twee maanden voor de einddatum van het abonnement.
2. Bij opzegging binnen twee maanden voor de einddatum van het
abonnement, wordt er € 50,00 aan kosten in rekening gebracht.
3. Een maand voor het aflopen van het lidmaatschap treedt het
abonnement in werking en is de volledige contributie verschuldigd.
4. Bij opzegging van het lidmaatschap is verhuurder geen restitutie
verschuldigd aan de klant.
11 Annulering
1. Annulering van de reservering kan alleen per email onder vermelding van
het bevestigingsnummer.
2. Bij meermaals annuleren van de reservering binnen een week voor
aanvang wordt een boetebedrag in rekening gebracht.
3. In alle andere gevallen en tevens bij niet afhalen van de materialen wordt
een boetebedrag t.w.v. de volledige huursom in rekening gebracht.
12 Schade of vermissing
1. De huurder is verplicht elke schade, gebrek of vermissing direct aan de
verhuurder te melden.
2. Ter vervanging van vermiste of door onjuist gebruik onklaar geraakte
materialen wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
3. In voorkomende gevallen worden de reparatiekosten in rekening
gebracht.
4. In voorkomende gevallen worden op basis van werkelijk gemaakte
kosten de volgende posten in rekening gebracht:
a. alle aantoonbare gevolgschade,
b. transport c.q. verzendkosten,
c. en schoonmaakkosten.

13 Aansprakelijkheid
1. De huurder vrijwaart de verhuurder van aansprakelijkheid voor alle
schade en/of letsel verband houdende met het gebruik of het vervoer van
de gehuurde sport- en spelmaterialen.
2. De verhuurder aanvaardt enkel de aansprakelijkheid die gedekt is door
de verzekeraar ten aanzien van het juist functioneren van de gehuurde
sport- en spelmaterialen.
14 Contact
De helpdesk van de Sport-O-Theek is op doordeweekse dagen van 10:00 –
16:00 uur bereikbaar via info@sportotheek-haaglanden.nl en 015241.11.51.
15 Overig
Op de huur van sport- en spelmaterialen zijn tevens de
leveringsvoorwaarden van Sportief Besteed Groep van toepassing.
Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met
Sport-O-Theek aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst tussen het lid en Sport-O-Theek zullen worden beslecht door
een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde
rechter in het arrondissement te ‘s-Gravenhage.

