
Sportpunt Sportmateriaalverhuur
Huurvoorwaarden Sportotheek

Regels
Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten betreffende sport- en 
spelartikelen, waarbij het Sportpunt namens de Gemeente Amsterdam als verhuurder optreedt.
De materialen blijven te allen tijde eigendom van het Sportpunt.

Het huren van sport- en spelmaterialen
Het huren van sport- en spelmaterialen kan:
- door personen van tenminste 18 jaar
- op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), waarvan
een kopie wordt gemaakt.
- schriftelijk en bevestigd door een handtekening (of per mail)
- op basis van de vastgestelde tarieven en voorwaarden die te vinden zijn op de website van de 
Gemeente Amsterdam.
Het Sportpunt kan een potentiële klant weigeren op basis van ervaringen uit het verleden.

Gebruik van de sport- en spelmaterialen
De huurder is verantwoordelijk voor een juist gebruik van de materialen. De huurder is verplicht 
maatregelen te nemen opdat de materialen niet zullen beschadigen en deze in dezelfde staat worden 
geretourneerd. De huurder moet er alles aan hebben gedaan om gehuurde materialen op een legale 
manier te gebruiken.

Reserveren
Het reserveren van de sport- en spelmaterialen kan uitsluitend geschieden via 
www.amsterdam.nl/sport 
De huurder dient zelf voor transport te zorgen van de gehuurde artikelen.

Ophalen en terugbezorgen van de materialen
De huurder controleert samen met de verhuurmedewerker van het Sportpunt de materialen zowel bij 
afgifte als bij terugbrengen op eventuele gebreken. De huurder dient na controle van de materialen 
voor ontvangst te tekenen. Na retourneren van de materialen dient de huurder na controle wederom 
te tekenen.

Het ophalen en retourneren van de sport- en spelmaterialen dient te geschieden op de afgesproken 
datum en tijd. 

Alle materialen dienen door de huurder zonder gebreken schoon en droog te worden teruggebracht 
en verpakt op de manier zoals in de handleiding staat beschreven. Eventuele noodzakelijke 
schoonmaakkosten worden bij de huurder in rekening gebracht. Bij te laat teruggebracht materiaal 
wordt het aantal dagen overschrijding in rekening gebracht. Een dagdeel geldt als een gehele dag.

Annulering
Annulering van de aanvraag kan alleen schriftelijk. Bij annulering binnen 2 werkdagen voor de 
afhaal-/ bezorgdatum wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Op de 
ophaaldatum zelf annuleren en bij niet ophalen zal 100% van de prijs in rekening worden gebracht.

http://www.amsterdam.nl/sport


Diefstal, vermissing of schade.
Huurder is verplicht het Sportpunt direct op de hoogte te stellen van diefstal of vermissing van, 
danwel schade aan de gehuurde materialen via 020-2518225.  Indien de telefoon niet wordt 
opgenomen, dient u de voicemail in te spreken. Vermeld duidelijk uw naam, het betreffende 
huurartikel en uw telefoonnummer. In het geval van diefstal of vermissing zal buiten de huurprijzen 
om een vervangingsprijs op basis van de nieuwwaarde worden berekend. De vervangingsprijs, 
verminderd met het huurtarief over de betreffende periode zal echter niet bij de huurder in rekening 
worden gebracht, indien de gehuurde artikelen alsnog binnen een maand in goede toestand retour 
gebracht worden. Na verloop van deze maand kan de huurder geen aanspraak meer maken op deze 
genoemde regeling.
Bij het terugbrengen geconstateerde schade aan gehuurde materialen wordt op kosten van de huurder
verhaald. Indien reparatie niet mogelijk is, wordt een vervangingsprijs op basis van de nieuwwaarde 
aan de huurder in rekening gebracht.
Bij niet goed inleveren van een luchtattractie (zie instructie luchtattracties) zijn wij genoodzaakt €50,- 
in rekening te brengen, bijvoorbeeld schoonmaakkosten of opvouwkosten.

Tarieven en betaling
De artikelen worden verhuurd volgens de tarievenlijst te vinden op de website. Voor het huren van 
sport- en spelmaterialen geldt dat bij een totaalprijs onder de 20 euro er €20,- administratiekosten 
worden gerekend.

Aansprakelijkheid
Sportpunt is niet aansprakelijk voor kosten, letsel of andere schade die het gevolg zijn van het gebruik
of het vervoer van de gehuurde sport- en spelmaterialen. Het Sportpunt is niet aansprakelijk voor 
overmacht, die de levering van de materialen aan de huurder belemmert. Het Sportpunt is niet 
aansprakelijk voor voorwerpen van huurder of diens gasten die na de huurperiode zijn 
achtergebleven in een gehuurd artikel. Tijdens de huurperiode is de huurder geheel aansprakelijk 
voor schade van welke aard dan ook ontstaan door het gebruik van of het vervoer van de gehuurde 
materialen. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes en transacties die aan het Sportpunt 
worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.


