
   
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MONUMENT MEETINGS 

 

1. Toepasselijkheid  
 

1.1. De algemene voorwaarden in dit document zijn van toepassing op iedere aanbieding, 
offerte, of overeenkomst tussen MONUMENT MEETINGS (hierna te noemen verhuurder) 
en de persoon of onderneming die tijdelijk gebruik maakt van door verhuurder ter 
beschikking gestelde ruimten, zalen, materialen en/of faciliteiten (hierna te noemen 
huurder).  

1.2. Bij het aangaan van een overeenkomst gaat Huurder automatisch akkoord met deze 
Algemene Voorwaarden.  

1.3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk en geldig met 
uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke instemming van Verhuurder.  

1.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op alle zakelijke relaties/gasten 
van Huurder die gebruik maken van de ruimte, faciliteiten, diensten of terreinen zoals 
door Verhuurder ter beschikking gesteld.  

1.5. Verhuurder is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  
1.6. Huurder is tevens onderworpen aan de Huisregels van Verhuurder. 
 
 
2. Offertes 

 
2.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen. De 

verstrekte informatie is bij benadering en houdt geen overeenkomst of contract in.  
2.2. Verhuurder behoudt zich het recht voor offertes zonder opgaaf van redenen te wijzigen 

en in te trekken. 
2.3. Offertes kunnen slechts volledig en onvoorwaardelijk worden aanvaard. Gedeeltelijke 

aanvaarding is niet toegestaan en heeft het vervallen van de offerte/aanbieding tot 
gevolg. 

2.4. Verhuurder is in ieder geval slechts gebonden indien de schriftelijke offerte ten minste 
vermeldt: 
2.4.1. De tijdsperiode en de datum voor de ruimtehuur, alsmede voor welke prijs de 

ruimte wordt gehuurd, 
2.4.2. Het aantal personen dat aanwezig zal zijn, en; 
2.4.3. De offerte is tijdig door Huurder ondertekend en akkoord bevonden.  

2.5. Kennelijke vergissingen of schrijffouten in de offerte binden Verhuurder op geen enkele 
wijze. Verhuurder is steeds gerechtigd dergelijke kennelijke fouten en vergissingen te 
corrigeren. 

2.6. Aanvaarding van een offerte geschiedt schriftelijk door ondertekening en verklaring van 
aanvaarding van de betreffende offerte.  

2.7. Indien de aanvaarding door Huurder op essentiële punten afwijkt van de offerte, komt 
de overeenkomst pas tot stand indien Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk met deze 
afwijkingen heeft ingestemd.  

2.8. Offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
2.9. Offertes hebben een geldigheidsduur van zeven kalenderdagen vanaf de datum van 

uitgifte, tenzij Verhuurder een andere datum aangeeft. 
Indien de offerte niet binnen deze termijn wordt omgezet in een overeenkomst, vervalt 
zij van rechtswege na het verstrijken van de termijn.  

2.10. Verhuurder is gerechtigd de offerte tussentijds te beëindigen door schriftelijke 
kennisgeving. 
 

 
 
 



   
 

3. Toegang en gebruik van ruimten 
 

3.1. De ruimte van Verhuurder is slechts toegankelijk voor Huurder en door hem/haar 
begeleide zakenrelaties/gasten. 

3.2. Huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor door hem/haar begeleide 
zakenrelaties/gasten tijdens hun verblijf en gebruik van de ruimte, faciliteiten, of 
bijbehorende terreinen. Huurder dient er tevens voor zorg te dragen dat zij de 
Algemene Voorwaarden en de huisregels van Verhuurder strikt naleven.  

3.3. Huurder dient tijdens het gebruik van de gehuurde ruimte aanwezig te zijn, tenzij door 
Verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen.  

3.4. Huurder is niet bevoegd zijn gebruiksrecht aan derden over te dragen, tenzij anders 
met Verhuurder is overeengekomen. 

3.5. Het is de huurder niet toegestaan de ruimte onder te verhuren. 
3.6. Verhuurder kan redelijke aanvullende voorwaarden stellen aan de toelating van gasten 

tot de ruimte en de toegang tot de ruimte ontzeggen aan gasten die zich niet aan deze 
voorwaarden houden.  

3.7. Huurder dient voor de ingangsdatum van de overeenkomst aan Verhuurder kenbaar te 
maken hoeveel gasten in het gehuurde aanwezig zullen zijn. Huurder dient zich te 
houden aan het vastgestelde maximum aantal toegestane gasten. 

3.8. Verhuurder is gerechtigd redelijke aanvullende veiligheidsmaatregelen van Huurder te 
verlangen. De kosten van deze maatregelen komen voor rekening van Huurder.   

3.9. Bij het reserveren van uren dient Huurder rekening te houden met de benodigde 
voorbereidingstijd voor en eventuele uitloop van zijn/haar activiteiten in de ruimte.  

3.10. Huurder zal ervoor zorgdragen dat de ruimte tijdig wordt ontruimd. Op het niet 
ontruimen van de ruimte door Huurder na het verstrijken van de huurtermijn staan de 
sancties zoals vermeld in de huurovereenkomst. Bij het aangaan van een contractuele 
overeenkomst met Verhuurder, stelt Huurder zich automatisch op de hoogte van de 
boetes die het niet tijdig verlaten van de ruimte met zich meebrengt.  

3.11. Toegang tot en gebruik van de ruimte geschiedt op eigen risico en met inachtneming 
van de geldende Huisregels. 

3.12. De staat van het gehuurde zal worden gedocumenteerd door middel van de check-in en 
check-out/opleveringsrapporten voorafgaand aan en na afloop van het gebruik van de 
ruimte door Huurder. Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de ruimte 
en/of de inventaris. 

 
 

4. Catering 
 

4.1. Het is huurder niet toegestaan zijn/haar eigen catering zoals eten, drinken of snacks 
mee te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.  

4.2. Het gebruik van de cateringservice is voor rekening van huurder.  
4.3. Het is Huurder niet toegestaan zichzelf of zijn gasten toegang tot de keuken te 

verschaffen, tenzij uitdrukkelijk anders met Verhuurder is overeengekomen.  
4.4. Het is Huurder niet toegestaan alcoholische of non-alcoholische dranken te verkopen of 

anderszins te verstrekken, tenzij daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend 
door Verhuurder.  

4.5. Verhuurder is gerechtigd aan toestemmingen met betrekking tot het verstrekken van 
eet- of drinkwaren nadere voorwaarden te verbinden, zoals aantoonbaar gekwalificeerd 
personeel, vergunningen, extra schoonmaakkosten en een waarborgsom. 

 
 
 
 
 
 
  



   
 

5. Wijzigingen en annuleringen  
 

5.1. Gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst dient te geschieden door 
huurder aan verhuurder of door verhuurder aan huurder in schriftelijke vorm.  

5.2. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst blijft huurder de 
aanneemsom geheel of gedeeltelijk aan verhuurder verschuldigd. De mate waarin 
huurder de contactprijs verschuldigd blijft, is afhankelijk van het tijdstip waarop 
verhuurder de schriftelijke annulering heeft ontvangen en daarvan kennis heeft 
genomen:  
5.2.1. Bij annulering tot 90 dagen voor de geboekte datum brengt de Verhuurder 

25% van de overeengekomen aanneemsom in rekening. 
5.2.2. Bij annulering tot 60 dagen voor de gereserveerde datum brengt Verhuurder 

50% van de overeengekomen aanneemsom in rekening.  
5.2.3. Bij annulering tot 30 dagen voor de gereserveerde datum brengt Verhuurder 

75% van de overeengekomen aanneemsom in rekening.  
5.2.4. Bij annulering tot 14 dagen voor de gereserveerde datum zal Verhuurder 

100% van de overeengekomen contractprijs in rekening brengen.   
5.3. Een annulering, geheel of gedeeltelijk, is pas geldig wanneer deze door Verhuurder is 

ontvangen en Verhuurder schriftelijk aan Huurder heeft medegedeeld dat de annulering 
is ontvangen.  

5.4. Bij niet verschijnen van Huurder, zonder annulering, op de dag van de huur, zal 
Verhuurder 100% van de overeengekomen aanneemsom in rekening brengen.   

5.5. Het aantal personen dat tijdens de duur van de huur gebruik maakt van de ruimte kan 
tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode worden gewijzigd. Wijzigingen in het 
aantal personen dat gebruik maakt van de ruimte dient schriftelijk te geschieden, kan 
niet meer bedragen dan het maximaal aantal personen dat in de ruimte is toegestaan 
en is onder voorbehoud van wijziging van de contractprijs. Verhuurder behoudt zich het 
recht voor verzoeken tot wijziging van het aantal personen af te wijzen indien het 
verzoek buiten de termijn van 14 dagen wordt gedaan. Indien er meer personen 
aanwezig zijn dan aangegeven bij de reservering, behoudt de verhuurder zich het recht 
voor om de contractprijs dienovereenkomstig te verhogen.  

5.6. COVID-19: Indien blijkt dat het programma zoals eerder overeengekomen niet (geheel) 
door kan gaan vanwege de COVID-19 maatregelen, zal Verhuurder binnen de gestelde 
maatregelen een alternatief programma aanbieden en de mogelijkheid geven de datum 
te verschuiven. Indien Huurder ervoor kiest om het evenement te 

annuleren, gelden de bovengenoemde annuleringsvoorwaarden. 
 
 

6. Overmacht  
 

6.1. In geval van overmacht aan de zijde van Verhuurder of Huurder heeft Verhuurder het 
recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een 
schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden of de nakoming van haar 
verplichtingen jegens Huurder voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

6.2. Onder overmacht wordt in het kader van de Algemene Voorwaarden verstaan: elke 
vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar 
risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door haar toeleveranciers, 
storingen in het Internet, storingen in gas, elektriciteit, water, riolering, verwarming, 
storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde 
technologie, storingen in vervoer, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen 
in de aanvoer van gas, water en elektriciteit, nalatigheden van leveranciers en/of 
fabrikanten van de verhuurder alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, 
gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.  

6.3. Indien een overeenkomst als gevolg van overmacht door Verhuurder niet of slechts 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd op een bepaalde door Opdrachtgever gereserveerde 
datum, is Verhuurder gerechtigd in redelijkheid alternatieve data aan Huurder aan te 



   
 

bieden, welke door Huurder dienen te worden geaccepteerd, met als gevolg dat 
Verhuurder en Huurder een kosteloze herboeking van datum overeenkomen. 
Verhuurder zal in redelijkheid alternatieve data aanbieden met voldoende gelegenheid 
voor Huurder om de alternatieve data te accepteren. Verhuurder en Huurder dienen 
beiden alles in het werk te stellen om tot overeenstemming te komen. Na 
overeenstemming tussen Verhuurder en Huurder geldt de oorspronkelijke 
overeenkomst voor de nieuw overeengekomen datum. Verhuurder en Huurder zijn 
verplicht de oorspronkelijk gemaakte prijsafspraken wederzijds te respecteren.  

6.4. Indien de overmachtsituatie intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is 
uitgevoerd, is Huurder gehouden zijn verplichtingen jegens Verhuurder na te komen. 
 
 

7. Prijzen en betaling 
 

7.1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW.  
7.2. Huurder dient op de dag van ondertekening een aanbetaling van 50% van de volledige 

aanneemsom te voldoen.  
7.3. De waarborgsom en de resterende 50% van de volledige aanneemsom dienen uiterlijk 

zeven dagen voor de ingangsdatum van de huurperiode te zijn voldaan.  
7.4. Verhuurder behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen, zonder verplichting tot restitutie van enige reeds door huurder aan 
verhuurder gedane betaling, indien de betaling niet tijdig is ontvangen.  

7.5. Betaling dient door Huurder aan Verhuurder te geschieden in Euro's op de door 
Verhuurder aangegeven wijze.  

7.6. Verhuurder zal Huurder ten minste twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk in 
kennis stellen van prijsverhogingen. 

7.7. Verhuurder behoudt zich het recht voor om prijzen en tarieven te wijzigen. Door 
Verhuurder aangebrachte wijzigingen in prijzen of tarieven hebben geen gevolgen voor 
reeds in werking getreden overeenkomsten. Wijzigingen in prijzen of tarieven zullen 
onmiddellijk van kracht worden.  

7.8. Aan huurders, waaronder zowel natuurlijke als rechtspersonen, die niet in Nederland 
zijn ingeschreven of woonachtig zijn, wordt bij ondertekening van het contract 100% 
van de volledige aanneemsom en waarborgsom in rekening gebracht.  

7.9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van een factuur, is de 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Huurder is alsdan een rente verschuldigd 
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente 
verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het 
moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 
verschuldigde bedrag.  

 
 

8. Huurwaarborgsom 
 

8.1. De waarborgsom van € 500,- dient uiterlijk 7 dagen voor de ingangsdatum van de 
huurperiode door Huurder aan Verhuurder te zijn voldaan.  

8.2. Verhuurder behoudt zich het recht voor de borgsom geheel of gedeeltelijk niet terug te 
betalen indien zich tijdens de huurperiode schade heeft voorgedaan die aan huurder of 
diens gasten is toe te rekenen.   

8.3. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

9. Klachten 
 

9.1. Huurder is verplicht de gehuurde ruimten direct na gebruik te controleren en zichtbare 
onvolkomenheden, beschadigingen en/of afwijkingen die zich tijdens de huurperiode 
hebben voorgedaan direct te melden. Klachten tijdens het gebruik van de ruimte of de 
voorzieningen dienen eveneens direct gemeld te worden. Verhuurder is niet 
aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door het namens huurder niet 
direct melden van schade aan de ruimte. 

9.2. Verhuurder zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk te verhelpen, zodat 
Huurder de ruimte en voorzieningen kan betrekken of het gebruik conform de 
overeenkomst kan voortzetten.  

9.3. Indien een klacht niet onmiddellijk kan worden verholpen en tot gevolg heeft dat 
Huurder de ruimte of de voorzieningen niet conform de overeenkomst kan gebruiken, 
zal Verhuurder Huurder aanbieden de gereserveerde uren op een ander moment te 
gebruiken. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden de bepalingen van het 
Aansprakelijkheidsartikel in deze Algemene Voorwaarden.  

9.4. Overige klachten over de ruimte of de voorzieningen of de dienstverlening van 
Verhuurder dienen direct na ontdekking aan Verhuurder te worden gemeld.  

9.5. In geval van een terechte klacht zal Verhuurder Huurder de gelegenheid bieden om de 
gereserveerde uren op een ander tijdstip te gebruiken.  

9.6. Indien een klacht niet binnen voornoemde termijn aan Verhuurder is gemeld, wordt de 
ruimte geacht in goede staat in gebruik te zijn genomen en worden de faciliteiten en/of 
diensten van Verhuurder geacht conform de overeenkomst te zijn geleverd en/of 
verricht.  

9.7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de gebruiker niet op. 
 
 
10.  Aansprakelijkheid 

 
10.1. Verhuurder zal zich naar redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat Huurder de 

ruimte tijdens de gereserveerde uren zonder onderbreking kan gebruiken. Buiten deze 
verantwoordelijkheid aanvaardt Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid. 

10.2. Huurder is verplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om schade te voorkomen 
of te beperken.  

10.3. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte materiële of 
immateriële schade aan huurder, werknemers van huurder, gasten van huurder en/of 
door huurder ingeschakelde derden.  

10.4. Huurder vrijwaart Verhuurder voor alle aansprakelijkheden die Huurder of derden 
mochten oplopen als gevolg van het gebruik van de gehuurde ruimte en/of het terrein 
waarop deze zich bevindt.  

10.5. Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden die verband houden met de 
uit deze overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheden van Huurder.  

10.6. Huurder staat jegens Verhuurder in voor zijn werknemers, alle door hem ingeschakelde 
gasten en derden en is aansprakelijk voor alle door hen veroorzaakte schade.  

10.7. Alle goederen die door of vanwege huurder in het gehuurde worden gebracht, zijn daar 
voor rekening en risico van huurder. Verhuurder draagt hiervoor geen enkele 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, ook niet in geval van brand en/of diefstal. 

10.8. Indien Verhuurder om welke reden dan ook niet aan lid 1 van dit artikel kan voldoen, is 
de verplichting van Verhuurder tot vergoeding van enige schade beperkt tot het bedrag 
waarvoor Verhuurder krachtens een door of namens Verhuurder gesloten verzekering 
verzekerd is.  

10.9. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door Huurder of in 
opdracht van Huurder door derden verrichte werkzaamheden of leveringen.  

10.10. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, diefstal of 
beschadiging door de gebruiker en/of dienst/zakenrelaties, klanten, of meegebrachte 
gasten.  



   
 

10.11. Verhuurder behoudt zich het recht voor achtergelaten goederen of zaken te 
verwijderen, zonder dat Verhuurder aansprakelijk is voor verlies of beschadiging.  

10.12. Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van het door de Vereniging Buma/Stemra en 
Videma verschuldigde muziekauteursrecht. Huurder vrijwaart Verhuurder tevens 
volledig voor aanspraken op rechten die voortvloeien uit muziek en/of andere media die 
Huurder in de ruimte van Verhuurder heeft ten gehore gebracht en/of heeft doen ten 
gehore brengen.  

10.13. De opslag van inventaris en/of goederen in de ruimte geschiedt geheel voor risico van 
Huurder.  

10.14. Verhuurder is niet aansprakelijk voor lichamelijke of psychische schade die Huurder of 
gasten van Huurder oplopen tijdens hun verblijf in de ruimte. 

10.15. Huurder is aansprakelijk voor schade aan muren, vloeren, meubilair, apparatuur e.d. in 
de gehuurde ruimte en aan de daarin aanwezige goederen. Verhuurder is gerechtigd de 
nodige reparaties op kosten van huurder te laten uitvoeren, voor zover de schade is 
ontstaan ten tijde van het gebruik door huurder van de betreffende ruimte of direct 
verband houdt met dit gebruik. 

10.16. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor gezondheidsklachten/schade die het gevolg 
is van allergieën die Huurder of diens gasten kunnen hebben.  

10.17. Huurder is tijdens het gebruik van de ruimte verantwoordelijk voor het veilig opbergen, 
bewaren en adequaat beschermen van eigen, vertrouwelijke, en/of bedrijfsinformatie of 
die van haar relaties/gasten.  

10.18. Huurder kan Verhuurder niet aansprakelijk stellen indien schade is ontstaan: 
10.18.1. Door ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de bestemming van de 

ruimte en/of de voorzieningen, of gebruik in strijd met de door of namens 
Verhuurder verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d, 

10.18.2. Als gevolg van fouten of onvolledigheden in de door of namens Huurder 
aan Verhuurder verstrekte of voorgeschreven gegevens, informatie of andere 
materialen, 

10.18.3. Als gevolg van reparaties of andere werkzaamheden/activiteiten die in de 
ruimte door of namens Huurder zijn uitgevoerd zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke voorafgaande toestemming van Verhuurder.  

10.19. Huurder is in de genoemde gevallen volledig aansprakelijk voor alle hieruit 
voortvloeiende schade en vrijwaart Verhuurder uitdrukkelijk voor alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van deze schade. 

10.20. Immateriële schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.  
10.21. COVID-19: Alle gevolgen die ontstaan doordat Huurder en/of de gasten van Huurder de 

door Verhuurder of diens personeel meegedeelde COVID-19 maatregelen en 
bijbehorende instructies, zoals gesteld door het RIVM, niet 
opvolgen, zijn voor rekening en risico van Huurder.  
 

11.   Verzekering  
 

11.1. Huurder is verplicht bij het huren van de ruimte een geldige wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De verzekering van Huurder dient dekking 
te bieden voor alle schade, waaronder directe, indirecte, materiële en immateriële 
schade, alsmede kosten die zouden kunnen voortvloeien uit het handelen of nalaten 
van Huurder of dat van diens ondergeschikten, gasten of door hem ingeschakelde 
derden. Door het aangaan van een huurovereenkomst bevestigt Huurder in het bezit te 
zijn van een geldige wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de hier 
genoemde specificaties.  

11.2. De kosten van de aansprakelijkheidsverzekering komen voor rekening van Huurder. 
11.3. Indien Huurder op enigerlei wijze in gebreke blijft aan bepaling 11.1 te voldoen, is 

Huurder persoonlijk aansprakelijk. 
 
 
 

 



   
 

12.   Ontbinding van de overeenkomst 
  

12.1. Verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien er sprake 
is van: 
12.1.1. Het niet nakomen van de verplichtingen door Huurder zoals vastgelegd in de 

algemene voorwaarden, contracten, of bijbehorende bijlagen; 
12.1.2. Misbruik van de ruimte, faciliteiten, en/of het terrein waarop de ruimte zich 

bevindt door Huurder, de gasten van Huurder of door Huurder ingeschakelde 
derden; 

12.1.3. Overlast veroorzaakt door Huurder of zijn gasten aan Verhuurder of 
omwonenden; 

12.1.4. Bewezen onbekwaamheid in de beroepsuitoefening van de werkzaamheden 
van Huurder; 

12.1.5. Het verstrekken van onjuiste informatie en/of het achterhouden van juiste 
informatie door Huurder aan Verhuurder; 

12.1.6. Ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde door 
huurder of diens gasten. 

12.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst in verband met het bepaalde in artikel 13 
is Verhuurder niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Huurder. 

12.3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen wanneer zich incidenten voordoen die geacht worden buiten de macht van 
verhuurder te liggen en die van invloed zijn op het kunnen leveren van de ruimte of de 
diensten waartoe opdracht is gegeven. Eventueel betaalde 
waarborgsommen zullen aan de huurder worden terugbetaald. 
 
 

13.   Toepasselijk recht 
 

13.1. Op de tussen verhuurder en huurder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.  

13.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar 
Verhuurder is gevestigd, zij het dat Verhuurder steeds de bevoegdheid behoudt het 
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar 
Huurder is gevestigd. 
 
 

14.   Slotbepalingen  
 

14.1. Mocht enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of vernietigd 
worden, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

14.2. Verhuurder verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar 
dienstverlening. Voor zover noodzakelijk stemt Huurder hiermee in. Meer informatie 
over de gegevensverwerking is te vinden in de privacyverklaring die op de website is 
gepubliceerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


