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In de Uitleenvoorwaarden staan de afspraken die gelden tussen de huurder die het podium 
leent en de uitlener stichting Dorpshuis Den Ham. 
  

Definities 
De huurder De instelling/vereniging het podium komt huren 
De uitlener 
Vrijwilliger 

Stichting Dorpshuis Den Ham 
Vrijwilliger/ beheerder of bestuurder van dorpshuis Den Ham 

Podium De podiumdelen die het dorpshuis beschikbaar stelt 
Huurprijs Afgesproken huurprijs per periode   
Totale huursom Huurprijs die de huurder moet betalen voor de huurperiode 
Huurperiode De periode dat de huurder het podium leent. 
  De huurperiode bedraagt 3 dagen en kan verlengt worden tot max. 14 

dagen 
Verbruiksmaterialen Materialen die het dorpshuis op verzoek kan meegeven aan de Lener. 

De Lener kan deze materialen gebruiken. 
 
 

Huren 
 De huurder die het podium wil huren of reserveren, maakt telefonisch een afspraak 

met een vrijwilliger van het dorpshuis. 
 De huurder huurt het podium voor een afgesproken huurperiode. 
 De huurder komt tijdens de afgesproken tijd het podium persoonlijk ophalen en 

terugbrengen. 
 Bij het ophalen worden de uitleenvoorwaarden door huurder ondertekend voor 

akkoord. 
 De huurder en de vrijwilliger van het dorpshuis controleren bij het ophalen het aantal 

podiumdelen. 
 De huurder ondertekent bij het begin van de huurperiode de uitleenovereenkomst. 
 In de uitleenovereenkomst staan het begin en het einde van de huurperiode, de 

huurprijs per periode en het aantal podiumdelen   
 De huurperiode bedraagt maximaal 2 weken (14 dagen). 
 
 

Het gebruik van het Podium 
 De huurder gebruikt het podium deskundig en uitsluitend voor het programma 

waarvoor het podium wordt gehuurd (musical/ theaterproductie/ concert e.d). 
 De huurder is verantwoordelijk voor het juist opbouwen van het podium.  

Het opzetten van het podium is eenvoudig en kan zonder gereedschap worden 
uitgevoerd.  
Aan de onderzijde van het element bevinden zich twee benensets van elk vier benen en 
een verstelinrichting. Deze verstelinrichting laat zich eenvoudig bedienen door middel van 
het samenknijpen van een dubbele handgreep waardoor de blokkeerstangen die zich in 
de mantelbuis van de verstelinrichting bevinden ontgrendeld worden.  
De complete benenset kan daarmee in het profiel verschoven worden tot aan de 
gewenste stand. Als de handgrepen op dat punt worden losgelaten, zullen de 
blokkeerstangen hoorbaar in de speciale boringen in het profiel schieten en zijn de 
schaarbenen gefixeerd op de juiste hoogtestand.  
Er kan heel gemakkelijk worden gewisseld in podiumhoogten.   
 

 
Specificaties 

Draagvermogen :750 kg/m2 
Gewicht  :44 kg   
Afmeting  :2,00 x 1,00 m 
Accessoires  :Trapopgang en transportkar 
Stapelhoogte  : 9 stuks per kar a 17,00 cm 
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Schade of diefstal tijdens de huurperiode 
 

 De huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies of diefstal van het podium.   
 Deze aansprakelijkheid begint bij het ophalen van het podium en eindigt bij het 

terugbrengen. 
 Helpt een vrijwilliger van het dorpshuis de Lener bij het laden en/of lossen van het 

podium? Dan doet de vrijwilliger dat in ondergeschiktheid van de huurder.     
 De huurder mag het podiumdeel dat kapot gaat tijdens de huurperiode niet zelf (laten) 

repareren. 
 De huurder stelt het dorpshuis op de hoogte van schade/ verlies of diefstal. Doet de 

huurder dit niet direct tijdens of na de huurperiode en het podium(deel) blijkt toch 
defect bij het opzetten tijdens controle dan wordt de reparatie dan wel vervanging 
alsnog in rekening gebracht.   

 Het dorpshuis brengt de herstelkosten van het podium(deel) in rekening bij de huurder. 
 Blijkt uit onderzoek door het dorpshuis dat de huurder er niets aan kon doen dat het 

podiumdeel kapot was, dan betaalt de huurder  geen vervangingskosten. 
 

 
Einde van de huurperiode 

 
 De huurder brengt het podium aan het einde van de huurperiode en op de 

afgesproken tijd weer terug naar het dorpshuis.  
 De huurder zorgt er voor dat het podium weer schoon is. 
 De huurder meldt bij het terugbrengen elke schade of gebrek aan het podium. 
 De huurder betaalt de totale huursom van het podium binnen 14 dagen per factuur aan 

het dorpshuis.   
 

 
Tot slot 

 
 Het dorpshuis is niet aansprakelijk voor schade aan de bezittingen van de huurder of 

letsel dat ontstaat door het gebruik van het podium. Dat is ook niet het geval als 
sprake is van een ondeugdelijk podiumdeel.   

 Het dorpshuis doet haar best en controleert het podium jaarlijks op mankementen. 
 Mondelinge afspraken gelden alleen als die niet strijdig zijn met de 

uitleenvoorwaarden.  
  

 

Voor akkoord en ondertekening 
 

Huurperiode  : van datum……………………………………………….. 

  t/m datum………………………………………………. 

Naam huurder : ……………………………………………………………….. 

 

Naam Vereniging : ……………………………………………………………….. 

De huurder verklaart hiermee bekend te zijn met en akkoord te gaan met de 
uitleenvoorwaarden. 

Handtekening huurder     Handtekening vrijwilliger dorpshuis 

 

……………………………….    ………………………………….. 
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