HUURKOOPOVEREENKOMST
Ondergetekende(n)

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

Adres

..................................................................................................................

BSN nummer:

…………………………………………………………………………………………..

Bankrekening (SEPA) ……………………………………………T.n.v. ……………………………………..
Hierna te noemen KOPER en Strijkinstrumentenshop.nl gevestigd te Den Haag, Van Weede van
Dijkveldstraat 93, KvK Nr.58430547, hierna te noemen VERKOPER komen het volgende
overeen:
Artikel 1.
Onderwerp
De
VERKOPER
geeft
aan
de
KOPER
in
huurkoop
het
volgende:
………………………….“Instrument”, voor de prijs van €…… ,-- zegge ………….. euro inclusief BTW.
Hierin zijn € 25,- administratiekosten in verwerkt. De volledige huurkoopsom zal moeten worden
voldaan zoals is bepaald in deze overeenkomst.
Artikel 2.
Levering en eigendom
Het instrument zal op of omstreeks ………….. aan KOPER worden overgedragen. De VERKOPER
blijft eigenaar van het Instrument totdat de KOPER de volledige huurkoopsom heeft betaald,
vermeerderd met al hetgeen hij uit hoofde van deze overeenkomst aan VERKOPER verschuldigd is.
Artikel 3.
Huurkooptermijnen
De in artikel 1 vermelde huurkoopsom zal door de KOPER moeten worden voldaan in ….
maandtermijnen van elk € ………-, zegge …………euro. De KOPER is ten allen tijde bevoegd één of
meer eerstvolgende termijnen geheel of gedeeltelijk vervroegd te betalen. De eerste termijn dient te
worden voldaan in de eerste kalendermaand, nadat het voorwerp van huurkoop aan KOPER is
overgedragen althans in diens feitelijke macht is gesteld, en wel zo dat Strikinstrumentenshop.nl die
betaling (en volgende maandtermijnen) uiterlijk op de laatste dag van de desbetreffende maand heeft
ontvangen.
Artikel 4.
Betalingswijze
Betalingen dienen te geschieden d.m.v. maandelijkse overschrijving. Voor betalingen die niet
ontvangen zijn, die de KOPER volgens deze overeenkomst moet doen, machtigt KOPER
Strijkinstrumentenshop.nl tot automatisch incasso en zal daartoe alle medewerking verlenen aan
Strijkinstrumentenshop.nl. Indien automatische incasso onmogelijk is of zal zijn, is KOPER
onverminderd aansprakelijk voor de tijdige betaling van de maandtermijnen.
Artikel 5.
Verplichtingen KOPER
5.1 Zolang de KOPER de huurkoopsom en eventueel bijkomende kosten op grond van deze
overeenkomst nog niet in zijn geheel heeft betaald, zal hij het Instrument, tenzij met schriftelijke
toestemming van VERKOPER, niet in eigendom overdragen of met een zakelijk recht belasten.
5.2 KOPER onthoudt zich van het direct of indirect betwisten van de eigendomsrechten toehorend aan
VERKOPER
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Artikel 6.
Eigendomsovergang
De KOPER verkrijgt het eigendom van het Instrument zodra hij alles heeft betaald hetgeen hij op
grond van deze overeenkomst verschuldigd is of zal worden. Voor deze eigendomsovergang zal
VERKOPER, na de vervaldatum, een bewijs van eigendom overhandigen.
Artikel 7.
Overmacht
7.1 VERKOPER is niet aansprakelijk voor het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst, indien zulks het gevolg is van Overmacht in de meest ruime zin
van het woord.
7.2 Onder Overmacht wordt in deze verstaan: iedere van de wil van VERKOPER onafhankelijke
omstandigheid in enig land of op enige plaats ter wereld, waardoor de nakoming van verplichtingen
jegens KOPER geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van verplichtingen in redelijkheid niet van VERKOPER kan worden verlangd, zoals, maar niet beperkt
tot, overheidsmaatregelen; weigering, intrekking, vervallenverklaring of verbod tot gebruik van
vergunningen, uitsluiting, gedwongen gehele of gedeeltelijke stopzetting van het bedrijf; vorst;
oorlogsdreiging; brand; vrijkomen van gevaarlijke stoffen of gassen; problemen bij transport;
ongevallen; arbeidsonrust; personeelsgebrek; inbeslagneming; het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk
uitblijven van (tijdige) levering van zaken en het verrichten van diensten door derden (hieronder
begrepen alle (rechts)personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst) om wat voor reden ook;
defecten en storingen aan/in machinerieën; installaties en/of (embedded) software en (elektronische)
gegevensverwerking.
7.3 Indien VERKOPER door Overmacht verhinderd is haar verplichtingen na te komen, dan heeft
VERKOPER het recht de levertijd te verlengen met de duur van de Overmacht, dan wel de
Overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen ter zake
van het wel geleverde gedeelte, zonder gehoudenheid aan de zijde van VERKOPER enige
schadevergoeding aan KOPER te betalen.
Artikel 8.
Beëindiging
8.1 Indien KOPER één van zijn verplichtingen uit deze of enige andere Overeenkomst jegens
VERKOPER niet nakomt, of aan ernstige twijfel onderhevig is of hij aan zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst kan voldoen, is VERKOPER gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door
schriftelijke kennisgeving zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang op te schorten en na ingebrekestelling in rechte of buitengerechtelijk (bij aangetekende brief of
deurwaardersexploot), te ontbinden, onverminderd alle overige rechten van VERKOPER, in het
bijzonder het recht op volledige schadevergoeding, alle kosten in en buiten rechte hieronder
begrepen.
8.2 Voor de gevolgen van opschorting overeenkomstig het vorige lid zal VERKOPER niet
aansprakelijk zijn jegens KOPER en/of derden.
8.3 Dezelfde mogelijkheden en rechten als bedoelde in artikel 8.1 komen VERKOPER toe indien:




KOPER of indien van toepassing enig vermogensbestanddeel van KOPER haar faillissement
of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wettelijke bepaling onder
bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
VERKOPER of derden het faillissement of de (voorlopige) surséance van betaling,
onderbewind-, beheer- of curatele stelling aanvragen;
KOPER failliet wordt verklaard en de curator met de betaling van de maandelijkse
huurkooptermijn in gebreke blijft. Partijen komen vereen dat de maandelijkse huurkooptermijn
een boedelschuld is;
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Op de goederen of een gedeelte van de goederen van KOPER executoriaal beslag wordt
gelegd of conservatoir beslag wordt gelegd en zulks niet binnen 14 dagen wordt opgeheven;
De KOPER een natuurlijk persoon is en overlijdt en de erven in gebreke blijven met de
betaling van de maandelijkse huurkooptermijn ;
KOPER een natuurlijk persoon is en schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen aanvraagt;
KOPER een rechtspersoon is en er sprake is van wijziging van de zeggenschap over de
rechtspersoon;

8.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in dit artikel zijn alle vorderingen, inclusief
eventuele vorderingen tot vergoeding van schade en kosten, van VERKOPER op KOPER onmiddellijk
en in het geheel opeisbaar.
8.5 Indien nakoming door VERKOPER van een of meer van haar verplichtingen in verband met
Overmacht redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, heeft zij het recht de Overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de
uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
8.6 KOPER is niet tot ontbinding gerechtigd. In de gevallen waarin deze afstand van recht niet
toegelaten is, is KOPER slechts gerechtigd tot ontbinding na betaling aan VERKOPER van alle op dat
moment aan VERKOPER, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen, schadevergoeding daarin
begrepen.
Artikel 9.
Gevolgen van beëindiging
9.1 Ingeval de overeenkomst beëindigd wordt als bedoeld onder artikel 8.2 en 8.3 verbindt KOPER
zich het gebruik van het Instrument met onmiddellijke ingang en op welke wijze dan ook – te staken en
gestaakt te houden, met dien verstande dat op generlei wijze meer sprake zal zijn van enigerlei
gebruik van het Instrument binnen uiterlijk zeven dagen na betekening van het vonnis waarbij de
huurkoopovereenkomst is ontbonden of waarbij voor recht is verklaard, dat de huurovereenkomst is
ontbonden of waarbij teruggave van het Instrument is bevolen.
Artikel 10.
Boete
Bij het in gebreke blijven van betaling aan VERKOPER heeft deze het recht om het openstaande
bedrag per direct te vorderen. Onder openstaand bedrag wordt niet alleen begrepen de
maandtermijn(en), die KOPER niet tijdig heeft betaald maar ook de maandtermijnen, die KOPER had
moeten voldoen bij correcte nakoming van de overeenkomst door KOPER. Bij overtreding van het
bepaalde in de artikelen 5, 8, 9 en 10 verbeurt de KOPER aan VERKOPER een onmiddellijke en
ineens opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete van € 10,-- voor iedere overtreding
respectievelijk voor iedere dag respectievelijk gedeelte daarvan dat de verboden gedraging voorduurt.
Deze boete laat (eventuele) aanspraken op volledige schadevergoeding en eventuele overige rechten
uit deze overeenkomst onverlet.
Artikel 11.
Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens opzet of grove schuld van VERKOPER kan VERKOPER op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die van welke aard dan ook direct of indirect
ontstaat ten gevolge van het gebruik dan wel het niet kunnen gebruiken van het Instrument door
KOPER en/of derden. KOPER vrijwaart VERKOPER voor alle aanspraken van derden uit welke
hoofde dan ook verband houdende met of voortvloeiende uit het gebruik van het Instrument.
11.2 Voor zover het door KOPER niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen
ten gevolge heeft dat VERKOPER jegens derden aansprakelijk wordt, vrijwaart KOPER hierbij
VERKOPER voor alle gevolgen van deze aansprakelijkheid.
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11.3 KOPER is aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade die VERKOPER dan wel derden ten
gevolge van de tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van KOPER mochten lijden. Onder deze
schade worden mede doch niet uitsluitend begrepen: (in)directe, bijkomende, gevolg- en
bedrijfsschade en kosten. KOPER vrijwaart VERKOPER ter zake van eventuele aanspraken door
derden.
Artikel 12.
Schade/Verzekering
12.1 KOPER houdt het Instrument voor eigen rekening en risico onder zich. KOPER verplicht zich het
Instrument voldoende te verzekeren bij een maatschappij naar eigen keuze.
12.2 KOPER is verplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst of althans zo spoedig
mogelijk de verzekeraar mededeling te doen van het eigendomsrecht van de VERKOPER en een
bewijs hiervan aan VERKOPER ter hand te stellen.
12.3 KOPER staat er voor in, dat door hem, voor zover met betrekking tot het Instrument wettelijk
vereist, een verzekering is afgesloten en dat deze verzekering van kracht zal blijven zolang
VERKOPER rechten op het Instrument kan doen gelden. KOPER verplicht zich VERKOPER op eerste
aanmaning schadeloos te stellen voor de nadelige gevolgen, welke uit veronachtzaming van deze
garantie voor VERKOPER mochten voortvloeien door aanspraken van derden.
12.4 KOPER verplicht zich eventuele schadepenningen, het Instrument betreffende, aan te wenden
voor herstel c.q. vervanging van het Instrument.
12.5 KOPER is verplicht tenietgaan of verlies van het Instrument aan VERKOPER te melden.
VERKOPER heeft een pandrecht op de vordering die voor het Instrument in de plaats komt. Dit
pandrecht eindigt indien KOPER gelijkwaardige vervangende zekerheid stelt.
12.6 KOPER is verplicht aan VERKOPER aan een of meer door deze aan te wijzen experts
gelegenheid te verschaffen het Instrument te onderzoeken, zonder daarbij verplicht te zijn deze toe te
laten tot zijn woning of erf.
12.7 VERKOPER is tot generlei garantie of vrijwaring gehouden en niet aansprakelijk voor schade bij
of door de levering dan wel het gebruik van het Instrument ontstaan.
Artikel 13.
Slotbepalingen
13.1 Gelet op de vrijwel voortdurende en vaak niet voorzienbare veranderingen in het Nederlandse
consumentenrecht door nieuwe dan wel gewijzigde Europese richtlijnen en Europese jurisprudentie
komen partijen overeen dat indien een bepaling in deze overeenkomst naar het oordeel van de
bevoegde rechter nietig of vernietigbaar is, de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig
van kracht zullen blijven. Partijen zullen in redelijkheid en billijkheid onderhandelen en trachten tot
overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die naar strekking de
nietige althans vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benadert teneinde de bepaling die als ongeldig
of onuitvoerbaar werd aangemerkt, te vervangen. Mochten die onderhandelingen niet tot
overeenstemming van de aanpassing van het litigieuze beding leiden dan zal de meest gerede partij
de rechter verzoeken op grond van artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek de gevolgen van de
overeenkomst te wijzigen dan wel om de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden, zonodig
met terugwerkende kracht
13.2 Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten
ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de wet dwingend rechtelijk een
andere rechter bevoegd verklaart.
13.3 Partijen zullen bij berichten aangaande de overeenkomst uitsluitend de Nederlandse taal
gebruiken.
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Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend, te ………………………….. op……. ……-………….20…..
Handtekening
VERKOPER

…………………………………

Handtekening
KOPER

………………………………
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