
Huurovereenkomst Sint- en Pietenpakken 
Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther 

 

Stichting Oranjecomité Heeswijk-Dinther (Verhuurder) en Huurder, 
 
Naam huurder: _________________________________________________________ 

Contactpersoon: _________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________ 

Telefoonnr.: _________________________________________________________ 

Emailadres: _________________________________________________________ 

 
Verhuurder en huurder verklaren dat: 
 

A) Huurder _________ Pietenpak(ken) en _________ Sinterklaas pak huurt van Verhuurder 
zoals nader gespecificeerd op bijlage 1 en welke in volle eigendom van Verhuurder blijven; 
 

B) Verhuurder verhuurt de pakken aan Huurder tegen een vergoeding van € 20,00 per Pietenpak 
en € 50,00 per Sintklaas pak per dag (24 uur). De waarborgsom per pak bedraagt € 15,00; 

 
Huurprijs en waarborgsom: 
De huurprijs bedraagt: ____ (aantal)  x  € 20,00 = € __________  x  (dagen) = € 
__________ 

____ (aantal)  x  € 50,00 = € __________  x  (dagen) = € 
__________  

De waarborgsom bedraagt: ____ (aantal)  x  € 15,00 = € __________  x  (dagen) = € 
__________ 
 
Totale huurprijs incl. waarborgsom € 
__________ 
 
Betaling: 
 

◻ Contant; het totaalbedrag dient vooraf volledig te worden voldaan 
 

◻ Per bank; bij voorkeur vooraf overmaken inclusief waarborgsom. Indien in overleg de huurprijs 
achteraf wordt overgemaakt, dient de waarborgsom vooraf contact voldaan te worden. 

  
Ophalen en retourneren: 
Bij zowel het ophalen alsmede het retourneren van de pakken en toebehoren zal het verhuurde door                
Verhuurder en Huurder gecontroleerd worden. Gebreken zullen genoteerd dan wel besproken worden            
en indien nodig verrekend worden met de waarborgsom. Indien deze niet toereikend is voor het               
herstellen van het verhuurde, zal een naheffing plaatsvinden op basis van werkelijke kosten conform              
de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op de site van het Oranje comité Heeswijk-Dinther. 
 
De pakken zullen worden opgehaald en verhuurd d.d.: _______________ en tijdstip ____________ 
 
De pakken zullen worden geretourneerd d.d.: _______________ en tijdstip ____________ 
 
 
Annulering: 
Huurder kan de voorgenomen overeenkomst kosteloos annuleren 
 
Ondertekening: 
Bij het ondertekenen van dit document gaat Huurder akkoord met de algemene voorwaarden en de               
gebruikershandleiding volgens bijlage 2. 

 
Verhuurder Huurder 
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_______________________ _______________________ 
(handtekening) (handtekening) 

 
 

 
 
 
 
Bijlage 1.  
Omschrijving pakken en accessoires behorende bij de huurovereenkomst van  

dd.: _________________ 

 

Naam huurder: _________________ 

 

 

Telefoonnummer: _________________ 

 

Gelieve deze bijlage mee te nemen bij het retourneren van de pakken. 

 

Meegegeven Aantal: Terug Aantal: 

Pietenpakken    

Pruiken    

Maillots    

Collen    

Handschoenen 

(paar) 

   

Witte kragen    

Zwarte kragen    

Veren    

Strooizakken    

Rokjes    

Accessoires 

Sinterklaaspak 

   

 

 Paknummers 

S:  

 

M:  

 

L:  
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XL:  

 

 

 

 

Bijlage 2.  
 

Handleiding gebruik pietenpakken: 

 

● Tijdens het schminken het jasje en de kragen nog niet aandoen. 

● Indien je bij-geschminkt moet worden, graag gebruikmaken van een kapmantel 

om schminkdruppels op het pak te voorkomen. 

● Zodra je gaat afschminken EERST HET PIETENPAK IN ZIJN GEHEEL 

UITDOEN!! 

● Bij regen of sneeuw GEEN veren op de baret. De veren lopen uit als ze nat 

worden en deze vlekken gaan niet meer uit de kleding. 

 

 

● Na afloop de handschoenen per paar met een veiligheidsspeld aan elkaar maken. 

● PAKKEN NIET ZELF WASSEN. 

● Indien de pakken nat zijn geworden, deze eerst uithangen. 

● Pakken retourneren in de bijbehorende kledingzakken. De kledingzakken zijn 

genummerd en corresponderen met de nummers in de pakken (broek, jasje, 

baret). 

 
 

 
De kleding dient in goede staat maar ongewassen teruggebracht te worden. Eventuele schade wordt 
verrekend met de borg. Onder schade wordt verstaan: scheuren van de stof, brand- en of 
schoeiplekken, niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken. 
Tevens wordt onder schade verstaan het niet compleet terugbrengen van de kostuums. 
Bij te laat terugbrengen van de kleding geld een verschuldigde huur van 50% per dag. In geval van 
problemen kunt u altijd telefonisch contact opnemen met ons. 
Voor de volledige voorwaarden, verwijzen wij u naar de website:  
http://www.oranjecomite-heeswijkdinther.nl/sinterklaas/huurvoorwaarden 
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Bijlage 3. 
 
Verhuur voorwaarden: 
 
Artikel 1. Object van deze overeenkomst.  
1.1. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde 
pakken, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en 
anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.  
 
Artikel 2. Duur van de overeenkomst.  
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.  
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur contract, geldt een gedeelte van een dag als 
een gehele dag.  
 
Artikel 3. Levering en terugbezorging.  
3.1. De huurder dient zelf de gehuurde pakken bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het 
huurcontract, aan de verhuurder terug te geven.  
 
Artikel 4. Leveringstermijn.  
4.1. Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde pakken aan de huurder 
te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen 
leveringstermijn te houden.  
 
Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de pakken.  
5.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van de activiteiten, de pakken grondig te 
inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist 
mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet 
onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij 
grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin 
het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.  
 
Artikel 6. Verplichtingen huurder.  
6.1. De huurder is verplicht de gehuurde pakken slechts overeenkomstig de bepaling van deze 
overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;  
a. De gehuurde pakken overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van 
toezicht, die aan huurder bij aflevering van de pakken zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te 
behandelen;  
b. Geen veranderingen aan de gehuurde pakken aan te brengen;  
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde pakken te verschaffen;  
d. Aanspraken van derden op de gehuurde pakken af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;  
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de 
verhuurder te doen geschieden.  
6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:  
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en 
beschikkingen enz.);  
b. Het terrein/omgeving c.q. de ruimte waar de pakken worden gedragen;  
 
Artikel 7. Reparatie.  
7.1. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door 
derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage 
kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in 
rekening gebracht.  
 
Artikel 8. Waarborgsom.  
8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde pakken in ontvangst neemt, aan de verhuurder 
een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst. 
8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de 
waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/ reiniging als in artikel "Opzegging/ ontbinding" lid 2 
bedoeld.  
8.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op 
dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder 
terug te geven.  
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Artikel 9. Verzekering.  
9.1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde pakken gedurende de 
tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de pakken zonodig 
verzekeren en verzekerd houden tegen schade door o.a. molest, brand, verlies, diefstal, beschadiging, 
etc.  
 
Artikel 10. Schade en gebreken.  
10.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de 
verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie 
overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde pakken zal de verhuurder slechts in zijn 
eigen, of in een door hem aangewezen, locatie aanbrengen c.q. verrichten.  
10.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door 
derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage 
kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in 
rekening gebracht.  
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid.  
11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde 
pakken veroorzaakt, is de verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle 
aanspraken van derden vrijwaren.  
11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het 
gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.  
 
Artikel 12. Mededelingsverplichtingen huurder.  
12.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn 
roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde pakken of indien 
op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. 
Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling 
aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.  
 
Artikel 13. Opzegging/ ontbinding.  
13.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door partijen worden opgezegd. De 
opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde pakken bij 
de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van deze 
overeenkomst de gehuurde pakken bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van 
minimaal 24 uur in acht te nemen.  
13.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde pakken in dezelfde conditie, waarin 
het verstrekt is, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat 
de pakken gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de pakken niet of gebrekkig zou 
hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in 
rekening te brengen.  
 
13.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de 
huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 
tussenkomst als ontbonden te beschouwen.  
13.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is 
verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een 
bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het 
huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.  
  
Artikel 14. Wijzigingen.  
14.1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk 
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst 
zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.  
 
Artikel 15. Betaling.  
15.1. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de huurperiode.  
 
Artikel 16. Toepasselijk recht.  
16.1. Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in 
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.  
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Artikel 17. Geschillen.  
17.1. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder 
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de 
vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de 
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is. 
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