
 
 
 

HUUROVEREENKOMST 

 

Wellness-on-wheels (Koen Ugille) 

Kruisbierboomstraat 27 

8980 Beselare 

0478/04 40 16 

 

Huurovereenkomst tussen de bovenvermelde verhuurder en de hierna vermelde huurder :  

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

Straat :  ……………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats :  ……………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:  ………………………………………………………………………………. 

Emailadres :  …………………………………………………………………………………………… 

 

Voor de verhuur van een mobiele sauna met inbegrip van de aanhangwagen met 

nummerplaat……………………  Inclusief de sauna accessoires, droog brandhout, 4 badhanddoeken. 

 

Periode : Afleverdatum :  …………………………… 

  Terughaal datum : …………………………… 

  

 Prijs per dag aan € 150                                                                         ………………………… 

 Prijs voor 2 dagen/weekend aan € 250                                             …………………………  

    

Extra’s : 

Extra badhanddoeken aan € 4.00 / stuk ………………………… 

 Extra badjassen aan € 5.00 / stuk ………………………… 

 Extra opgietconcentraat aan € 3.00 / stuk                                         ………………………… 

 Buitendouche aan € 25.00 ………………………… 

 Extra brandhout ………………………… 

 

Verplaatsingskosten : ……………….       aan € 1.50/km(vanaf 10 km) …………………………  

 

Waarborg € 150  

Betaling contant, zonder korting. 

 

Plaats en datum   Huurder    Verhuurder 

 

………………………………..   ……………………………….   …………………………… 



 

 

 
 
Huurvoorwaarden 
 
1. De huurder gaat akkoord om het gehuurde goed met zorg en in de voorgeschreven wi jze te gebruiken. Elke schade 

veroorzaakt door verkeerd gebruik wordt gedragen door de huurder.  
2.  Een overdracht van het gehuurde goed aan derden is  verboden.  
3.  De sauna wordt door de huurder terug ter beschikking gesteld van de verhuurder in dezelfde staat als waarin geleverd. 

Sporen van drank, kauwgom, kaarsen, vandalisme, rook- of schroeivlekken vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
huurder.  

4. De huuder kan de overeenkomst tot huur kosteloos  annuleren tot 1 week voorafgaand aan de dag waarop de 
huurperiode wordt aangegeven. Wanneer een annulatie gebeurt in dezelfde week als het dag waarop de huurperiode 

wordt aangegeven, wordt het voorschot van €50 niet terugbetaald (hiervan kan worden afgeweken indien er een 
duidel i jke overmacht aan de kant van de huurder i s ). 

5. De huurder gebruikt uitsluitend het meegeleverde brandhout of e en gel i jkwaardig droog hout om de sauna op te 

warmen. Het verbranden van minderwaardig hout of andere materia len i s  verboden.  
 Het vuur mag ui ts lui tend worden aangestoken met de meegeleverde aanmaakblokjes .  
6.   De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode. Alle ter beschikking  

      gestelde materia len bl i jven ten a l le ti jden eigendom van verhuurder.  
7.  Het i s de huurder verboden wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten ui tvoeren zonder to estemming van de  

      verhuurder.  
8.  Het gebruik van de sauna is op eigen risico. Gezondheidsproblemen dient u vooraf te laten vaststel len door een arts . 
9.  Kinderen dienen s teeds  vergezeld te zi jn van een volwassene.  

10.  Voor een tussentijdse noodzakelijke reiniging zijn enkel geschikte reinigings- en desinfecterende middelen te gebruiken. 
11.  Bi j het vaststellen van schade of ontbreken van onderdelen/toebehoren zal een schadevergoeding worden berekend.  
12.  De huurder bevestigt dat hij de nodige instructies heeft bekomen om het gehuurde materiaal goed te gebruiken en dat 

de sauna met de beschreven accessoires  in goede s taat werden geleverd.   
13.  De huurder i s ervan overtuigd de nodige veiligheidsvoorschriften na te leveren. Schade veroorzaakt door een ongeluk of 

onjuis t gebruik zi jn voor rekening van de huurder. 
14. Huurder vri jwaard de verhuurder voor a l le aanspraken van derden op de gehuurde materia len van verhuurder.  
15. De sauna mag maar verwarmd worden tot 100°C. Indien er door hogere verwarming schade wordt vastgesteld, za l  de 

huurder deze schade vereffenen.  
15. In geval  van geschi l len zi jn exclus ief de rechtbanken van het gerechte l i jke arrondissement Ieper bevoegd. 
 

 
Bescherming persoonsgegevens 

 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving omtrent gegevensbescherming van to epassing. Het spreekt voor zich dat ook wij  

a l tijd de meeste aandacht en zorg besteden aan de bescherming van al uw gegevens.  
Wi j verklaren hierbij dat wij de persoonlijke gegevens ook enkel voor deze doeleinden verzamelen, beheren en bewaren.  
We zouden daarom ook graag uw toestemming hebben om deze gegevens te bewaren.  

 
O Ik geef ‘Wellness-on-wheels’ de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te bewaren. 

 
O Ik geef ‘Wellness-on-wheels’ de toestemming om foto’s te posten op sociale media/website. 
 

 

  



AFHALING 
 

o Afhaling zonder gebreken 
 

o Volgende gebreken werden vastgesteld  
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
De vastgestelde gebreken zijn ten laste van de verhuurder / huurder  
 

o De huurder verklaart de borgsom ter waarde van €150 terug te hebben ontvangen 
 
 
Handtekeningen van de huurder, 
 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

 
 
 
 


