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Huurovereenkomst: 
Partijen:  BB Artflowers, Harderwater 80, 2993 DW Barendrecht (verder genoemd  ‘verhuurder’)  

Tel: 06-30 34 31 73           Email: info@bb-artflowers.nl           KvK nr.: 67583946 

en 

Naam:  ________________________________________________________________ 

Adres:  ________________________________________________________________ 

Postcode: ________________________________________________________________ 

Plaats:  ________________________________________________________________ 

Tel.nr.:  ________________________________________________________________ 

ID nr.:  ________________________________________________________________ 

  (verder genoemd ‘huurder’) 

Overwegen het volgende: 

• Partijen wensen de huurovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan, zie art. 3. 
• Verhuurder is en blijft eigenaar van de hierna omschreven roerende goederen 
• Verhuurder en huurder leggen de tussen hen gemaakte afspraken vast in deze huurovereenkomst en 

conform de algemene voorwaarden van BB Artflowers maart 2021. 

Zijn overeengekomen: 

Artikel 1 – Omschrijving gehuurde 

Verhuurder verhuurt aan de huurder de volgende roerende goederen:  

Kunstbloemenboeket(ten) inclusief vaas nummer(s):____________________  

hierna te noemen: ‘het gehuurde’ 

Artikel 2 – Bestemming gehuurde            

• Huurder zal het gehuurde uitsluitend als decoratie voor eigen of zakelijk gebruik ten toon stellen 
conform de algemene voorwaarden van BB Artflowers maart 2021 

Artikel 3 – Duur overeenkomst 

3.1  De huurovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd: 

 

Ingangsdatum:     ______________ 20..      Einddatum:  ______________ 20.. 

• Bij het verstrijken van de in 3.1 bedoelde tijd eindigt de huurovereenkomst, zonder dat 
daarvoor opzegging door verhuurder of huurder is vereist. 
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Artikel 4 – Staat van onderhoud 

• Verhuurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de ingangsdatum van de huurovereenkomst in 
goed onderhouden staat wordt aangeleverd. 

• De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde op de einddatum van de huurovereenkomst in 
goed onderhouden staat wordt ingeleverd. 

• Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde dienen huurder en verhuurder zorgvuldig het 
gehuurde op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder of 
verhuurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient dit onverwijld ter plaatse van 
overdracht schriftelijk te worden vermeld op het hiervoor ter beschikking gestelde formulier 
door verhuurder. 

Artikel 5 – Huurprijs 

De huurprijs wordt door verhuurder bij huurder in rekening gebracht en is € ____________ 

zegge: ____________________________________________________________ euro 

• De huurprijs is inclusief BTW en andere overheidsheffingen 

Huurder zal de totale huurprijs bij vooruitbetaling op datum van deze overeenkomst voldoen via contante 
betaling, pinactie of overmaken op de bankrekening van verhuurder met rekeningnummer 
NL 07 RABO 03.46.29.63.31 ten name van BB Artflowers, conform de algemene voorwaarden, te vinden op  
www.bb-artflowers.nl en/of verstrekt door verhuurder op aanvraag bij het ondertekenen van deze 
huurovereenkomst. 

Artikel 6 – Onderhuur           

• Het is huurder niet toegestaan het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder 
geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of in gebruik te geven aan derden. 

• Indien huurder in strijd handelt met dit artikel treden de bepalingen van de algemene 
voorwaarden van BB Artflowers maart 2021 artikel 9 in werking. 

Artikel 7 – Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid 

Indien een deel van de huurovereenkomst nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige bepalingen in de 
overeenkomst niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een 
bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst op dat punt 
voor ogen hadden.  

 

Aldus getekend op datum:  ___________________ 

 

Huurder:      Verhuurder 

 

 

_________________________________________       BB Artflowers: Irma Buch   ___________________ 
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