Volume wisselcontract Sculptuur verhuur
De ondergetekenden:
De Lichtschuur ( hierna te noemen “opdrachtnemer”) Haverstraat 131 te Nieuw-Vennep
En

Naam ………………..
Adres
Plaats

(hierna te noemen “opdrachtgever”)

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
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Het contract wordt aangegaan voor de duur van ….. jaar. Het contract gaat in op ……………..
De beschikbare sculpturen zijn inzichtelijk op www.sculpturen.nl .Op deze website is ook de aanvraag voor
het wisselen 24 uur per dag mogelijk. Sculpturen en de bijbehorende sculptuur boxen blijven ten alle tijden
eigendom van De Lichtschuur te Nieuw-Vennep.
Wisselen van de sculpturen is onbeperkt met inachtneming van de wisselkosten zoals vermeld op
www.ledsculpturen.nl ( varieert per sculptuur) Wisseling van de sculpturen dient minimaal 10 werkdagen
vooraf te worden aangevraagd.
Wisselen van sculpturen in normale werktijden, Sculpturen worden altijd compleet en heel afgeleverd.
Schade wordt bij ruilen/inname ter plaatse aan u gemeld. Transport vindt plaats in speciale sculptuur boxen.
Wisselkosten worden u direct per wisseling in rekening gebracht.
Bij aanvragen 4 maanden voor plaatsing is opdrachtnemer gehouden om sculpturen, welke op de wisselsite
staan vermeld, te leveren. Bij calamiteiten dient de opdrachtnemer per direct de opdrachtgever hiervan in
kennis te stellen en een aanbod te worden gedaan voor een minimaal vergelijkbare sculptuur.
De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer voor de in dit contract overeengekomen volumecontract een
bedrag van  ……. (zegge een…………………….. euro ) per jaar (excl. BTW) jaarlijks bij
vooruitbetaling binnen 30 dagen na ondertekening van de overeenkomst te voldoen. Dit contract omvat
een sculptuur volume van ……….
Er wordt bij afsluiten van het contract u 1 malig een borg in rekening gebracht van 15% - met een
maximum van € 3000,-- van het sculptuur volume te weten € ………
( De borg wordt binnen 20 werkdagen na beëindiging van het contract aan u geretourneerd).
Indien uw sculptuur keuze het contractvolume te boven gaat wordt u het verschil bij elke overschrijding per
direct in rekening gebracht. ( Bedrag is naar ratio van het afgesloten contract)
Bij schade aan een sculptuur, en bijhordende accessoires, tijdens de gehuurde periode worden reparaties
aan u doorbelast (zie punt 11 ) – Defecte verlichting door bijvoorbeeld ouderdom , transformator uitval e.d.
vallen hier niet onder )
Bij volledige vernietiging van de sculptuur door bijvoorbeeld vandalisme, brand, waterschade, diefstal e.d. is
opdrachtgever 80 % van de sculptuurwaarde verschuldigd. ( zie www.ledsculpturen.nl )
Opdrachtgever dient opdrachtnemer onmiddellijk in kennis te stellen van enig gebrek of schade aan een
sculptuur.
Sculpturen mogen in de periode 15 sept. tot 31 mrt. in daglichtsituaties worden opgesteld. Buiten deze
periode mogen de sculpturen niet in het volledige daglicht worden opgesteld, ( i.v.m. de UV invloed.)
Defecten welke ontstaan tijdens de gehuurde periode dienen per direct schriftelijk (per mail) te worden
gemeld, opdrachtnemer is middels deze overeenkomt verplicht dit probleem binnen 10 werkdagen op te
lossen.
De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zich ervan onthouden iemand
anders de gelegenheid te geven de sculpturen of enig deel ervan te repareren of welke werkzaamheden
dan ook daaraan te verrichten, ofwel veranderingen aan te brengen in of aan de sculpturen
Indien opdrachtnemer tijdens de huurperiode sculpturen wil inspecteren / controleren is de opdrachtgever
verplicht de opdrachtnemer hiervoor toegang tot de sculpturen te verstrekken.
Bij tussentijds opzeggen van dit contract is een bedrag van 1 contract jaar verschuldigd. Geen van beide
partijen zal ingeval van deze beëindiging jegens de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding of
anderszins kunnen maken.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet behoorlijk werken van
sculpturen, opdrachtgever vrijwaard opdrachtnemer tegen vorderingen van derden
Indien opdrachtgever enige krachtens dit servicecontract verschuldigde betalingen niet tijdig heeft verricht,
worden verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort totdat de betreffende betaling heeft
plaatsgevonden. Bij vertraging van de betaling van tenminste een maand is opdrachtnemer gemachtigd de
sculpturen terug te nemen. Kosten voortvloeiend uit deze inname komen voor rekening van de
opdrachtgever.
Afwijkingen van of aanvullingen op dit contract kunnen tegen opdrachtnemer slechts worden ingeroepen
indien zij schriftelijk door hem zijn bevestigd.
Geschillen uithoofde van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen
worden berecht door de bevoegde rechter.
Opdrachtnemer heeft kennis genomen van het blad , Werkwijze en regels van het Volume Wisselcontract.
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