
Voorwaarden bij de huur/verhuur van materiaal van de Rotterdamse Schaakbond 
 

1. Definities. 
* Verhuurder: De Rotterdamse Schaakbond of een door haar aangewezen vertegenwoordiger, hierna 

te noemen RSB.  
* Beheerder: De door het bestuur van de RSB aangewezen functionaris, die belast is met de uitgifte 

en inname van het materiaal. 
* Huurder: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie een geldige huurovereenkomst is 

aangegaan.  
* Huurperiode:   Het aantal overeengekomen gebruiksdagen.  

2. Verhuur vindt plaats tegen de tarieven zoals geldend op de datum van ondertekening van 
de overeenkomst.  

3. Aanvragen voor huur van materiaal worden behandeld in volgorde van binnenkomst  
4. Nadat een door huurder mede ondertekende huurovereenkomst door de RSB is ontvangen zal 

het materiaal voor huurder worden gereserveerd.  
5. Ongeacht het bepaalde in Art. 3 hebben evenementen georganiseerd door de RSB, waarvan de datum 

1 (één) verenigingsjaar tevoren bekend is voorrang bij het reserveren en verstrekken van materiaal.  
6. Inbegrepen bij de verhuur van materiaal is een door de verhuurder te bepalen redelijke 

hoeveelheid reserve materiaal ter bestrijding van eventuele defecten en/of manco’s.  
7. Ongeacht het bepaalde in Art. 6 heeft de huurder het recht het materiaal direct bij in ontvangst name 

te inspecteren en bij de beheerder aanvulling van eventuele manco’s en/of herstel of vervanging van 
eventuele gebreken te verlangen.  

8. De RSB verhuurt aan huurder het materiaal voor de periode zoals vermeld op 
de huurovereenkomst/factuur.  

9. Het gehuurde materiaal moet worden afgehaald op de dag voorafgaand aan de eerste dag van de 
huurperiode. Terugbezorging dient uiterlijk de dag volgend op de laatste dag van de huurperiode 
te geschieden.  

10. Van het bepaalde in Art. 9 kan slechts met toestemming van beheerder worden afgeweken.  
11. Het niet of niet geheel gebruiken van het gehuurde materiaal geeft huurder geen recht op restitutie 

van de huursom of gedeelte daarvan.  
12. Huurder is te allen tijde gehouden het materiaal te behandelen zoals een goed beheerder 

betaamt, onder zijn toezicht te houden en niet aan derden door te verhuren of uit te lenen.  
13. Bij inlevering van het materiaal dient huurder direct aan beheerder melding te maken van alle hem 

bekende of aan hem bekend geraakte defecten en/of tekortkomingen van het gehuurde materiaal  
14. Huurder verplicht zich materiaal als bedoeld in Art. 13 gescheiden van het overige materiaal aan 

de beheerder ter beschikking te stellen.  
15. Bij nalatigheid van het in Art. 13 en 14 gestelde zal verhuurder aan huurder een in redelijkheid vast te 

stellen vergoeding in rekening brengen.  
16. Indien naar het oordeel van de beheerder de gemaakte afspraken niet of niet juist worden nagekomen 

is verhuurder gerechtigd zonder nadere in gebreke stelling even zovele dagen in rekening te brengen 
als het gehuurde te laat wordt teruggebracht.  

17. De kosten van defecten, schade en/of aanvulling van manco’s aan het gehuurde materiaal, die op 
grond van het oordeel van de beheerder zijn ontstaan door onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer, 
worden op de verhuurder verhaald.  

18. Verhuurder is gerechtigd van huurder een zekerheid te verlangen zoals vastgesteld in de 
tarieven materiaal verhuur.  

19. Mits zich geen feiten voordoen zoals genoemd in Art. 17 wordt de zekerheidsstelling binnen 30 dagen nadat 

de beheerder het materiaal in ontvangst heeft genomen door de RSB aan huurder gerestitueerd.  
20. Huurprijs en zekerheidsstelling dienen op de door de RSB aangegeven wijze aan haar betaalbaar te 

zijn gesteld.  
21. De door het bestuur van de RSB aangewezen functionarissen, die belast zijn met de uitvoering 

van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, zijn onderstaand vermeld. 
 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van de Rotterdamse Schaakbond op 1 maart 2000.
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