
 

 
Uitleen en bemiddelingsvoorwaarden 

 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bemiddelingsactiviteiten door 
Rentocaster BV en alle met deze vennootschappen samenwerkende en gelieerde 
ondernemingen, verder te noemen Rentocaster, ten behoeve van het verhuren 
van 
instrumenten. 
 
Artikel 1: 

1. Instrumenten die aan of via Rentocaster BV worden uitgeleend, 
verhuurd of geruild, zijn en blijven eigendom van het Rentocaster lid 
(hierna te noemen het uitlenende lid) dat de gitaar aan of via 
Rentocaster ter verhuur aanbiedt. 

2. Bindende bemiddelingsovereenkomsten komen eerst tot stand door 
ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst door het uitlenend 
lid. 

 
Artikel 2: 

1. Rentocaster zal zich inspannen het instrument tegen overgekomen 
huurprijs te verhuren. 

2. Rentocaster ontvangt van het uitlenende lid een vooraf 
overeengekomen percentage van de huurpenningen. 

3. Het uitlenende lid heeft recht op huurpenningen over de periode waarin 
het instrument daadwerkelijk verhuurd wordt. Het ter bemiddeling 
aanbieden en of het ter beschikking stellen van het instrument aan 
Rentocaster geeft zonder dat het instrument verhuurd is geen recht op 
huurpenningen. 

4. Indien het uitlenend lid tevens een gitaar van of via Rentocaster huurt 
dan zal Rentocaster het dat huurbedrag bedrag verminderen met de te 
ontvangen huurpenningen minus de bemiddelingsvergoeding. In dat 
geval ontvangt het uitlenend lid de overgekomen huurpenningen vanaf 
het moment dat de ruilovereenkomst tot stand is gekomen. 

5. Rentocaster zal de huurpenningen minus de bemiddelsingvergoeding 
maandelijks aan het uitlenende lid overmaken tegen het einde van de 
maand. Indien het uitlenende lid tevens een instrument huurt dan 
worden de huurpenningen minus de bemiddelingsvergoeding verrekent 
met de door Rentocaster te ontvangen huurpenningen voor zover de 
door Rentocaster uit te keren huurpenningen de door Rentocaster te 
ontvangen huurpenningen niet overstijgen. 

6. Na het verstrijken van de eerste huurperiode zoals vermeld op de 
leen/ruil overeenkomst wordt de overeenkomst telkens voor een 
periode van een maand verlengd totdat huurder de overeenkomst 
opzegt. Huurder kan opzeggen met een opzegtermijn van een volle 
kalender maand. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3: 

1. Rentocaster zal het instrument verhuren onder de voorwaarden en 
condities zoals opgenomen in de Rentocaster leen/ruil en huur 
voorwaarden. 

2. Rentocaster verplicht zich identiteit van de huurder te controleren. 
 
Artikel 4: 

1. Het uitlenend lid heeft het recht de huurovereenkomst te beëindigen 
met een opzegtermijn van twee maanden. Er kan enkel worden 
opgezegd tegen het einde van de kalendermaand. 

2. Rentocaster verplicht zich het instrument bij opzegging zo snel mogelijk 
doch uiterlijk twee maanden na ontvangst van de opzegging 
beschikbaar voor teruggave te hebben aan het uitlenende lid. Het 
instrument kan bij Rentocaster worden afgehaald dan wel tegen 
vergoeding van verzendkosten aan het uitlenend lid worden verzonden. 

3. Rentocaster verplicht zich het instrument in goed werkende conditie 
terug te geven aan de het uitlenende lid. Kleine beschadigingen en 
sporen van gebruik (waaronder maar niet uitsluitend; verkleuring van 
lak en verflagen, kleine krasjes en slijtage plekken, verkleuring van 
metalen en/ofverchroomde delen) zijn onvermijdelijk en zijn voor risico 
en rekening van het uitlenend lid. 

4. Indien Rentocaster het instrument niet of niet in goed functionerende 
conditie kan terug geven aan het uitlenend lid is Rentocaster gehouden 
de vooraf overeengekomen waarde van de gitaar te vergoeden aan het 
uitlenend lid. 

5. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of 
bezwaring van het instrument vergoed Rentocaster de dagwaarde van 
het instrument volgens de vooraf overeengekomen waarde van het 
instrument aan de het uitlenend lid. 

 
Artikel 5: 
Huurder verklaart ermee bekend te zijn dat met inachtneming van de Wet 
bescherming persoonsgegevens zijn/haar persoonsgegevens worden vastgelegd, 
dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verkregen 
zijn, dat de gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en dat de 
gegevens niet zonder reden worden verstrekt aan derden. Huurder heeft het 
recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
 
 
Artikel 6:  
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. 
 
 


