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1. Het Gehuurde
1.1 Zo Veilig verhuurt aan de Klant en de Klant huurt van Zo Veilig de roerende zaken zoals aangemerkt in de
overeenkomst, hierna te noemen “de Apparatuur”.

1.2 De apparatuur wordt bij aanvang van de huur door Zo Veilig opgeleverd en door de Klant aanvaard, in een goed 
onderhouden staat zonder gebreken en vrij van schade.  

2. Verplichtingen Klant
2.1 De Klant zal de Apparatuur - gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst - daadwerkelijk, geheel,
behoorlijk en zelf gebruiken overeenkomstig de in de huurovereenkomst en deze huurvoorwaarden aangegeven
bestemming.

2.2 De Klant zal de Apparatuur met zorg behandelen, schoonhouden en niet beschadigen. 

2.3 Eventuele beschadigingen of gebreken aan de Apparatuur dienen onverwijld door de Klant aan Zo Veilig te worden 
gemeld.   

2.4 De Klant zal Zo Veilig te allen tijde tijdig tevoren schriftelijk informeren over iedere verandering of toevoeging aan 
het Gehuurde.  

2.5 De Klant is gehouden om de bij de Apparatuur behorende gebruiksaanwijzing nauwkeurig te bestuderen en de 
Apparatuur conform te gebruiksaanwijzing te installeren en te gebruiken.   

2.6 De Klant is verantwoordelijk voor een deugdelijke internetaansluiting alsmede een deugdelijke stroomvoorziening 
overeenkomstig de vastgestelde specificaties in de gebruiksaanwijzing.   

2.7 De Klant draagt zelfstandig zorg voor de tijdige vervanging van de batterijen.  

2.8 De Klant dient de door Zo Veilig gegeven redelijke aanwijzingen in acht te nemen. 

3. Verplichtingen Zo Veilig
3.1 Voor rekening van Zo Veilig zijn de kosten van de onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden aan de 
Apparatuur, niet zijnde de vervanging van batterijen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen het (tijdig) 
uitvoeren van noodzakelijke software-updates.

3.2 Zo Veilig zal de Klant tijdig informeren over welke onderhouds-, herstel-, of vernieuwingswerkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd alsook wanneer dat bij voorkeur moet gebeuren. Zo Veilig zal hierover een afspraak maken met de 
Klant.  Indien de hiervoor bedoelde werkzaamheden op wens van de Klant buiten normale werktijden plaatsvinden, dan 
komen de extra kosten daarvan, ten bedrage van € 59,- (negenenvijftig) euro per uur, voor rekening van Huurder.   

4. Betalingsverplichting, betaalperiode
4.1 Vanaf de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van de Klant uit de 
overeengekomen huurprijs per kalendermaand inclusief btw voor de duur van één jaar.

4.2 De Klant machtigt Zo Veilig voor de duur van deze huurovereenkomst tot het doen incasseren van de maandelijkse 
factuurbedragen zoals overeengekomen in de overeenkomst. Klant heeft hiervoor ten behoeve van Zo Veilig een 
doorlopende SEPA-machtiging getekend.  

4.3 Tijdens de looptijd van de huurovereenkomst wordt het maandelijkse bedrag niet geïndexeerd. 

4.4 Alle kosten verband houdend met de internetaansluiting en/of stroomvoorziening van de Klant, zijn niet inbegrepen 
in de huursom en maken nadrukkelijk geen onderdeel uit van de onderhavige huurovereenkomst.  

5. Looptijd van de huurovereenkomst
5.1 De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar.

5.2 Na afloop van de termijn van één jaar, wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd met één jaar. De 
huurovereenkomst zal tijdens de verlenging tegen het einde van de maand opzegbaar zijn, met inachtneming van een 
opzegtermijn van één maand. Deze opzegging dient te geschieden per post of email. 

6. Schade en gebreken
6.1 De Klant zal Zo Veilig onverwijld in kennis stellen van een (mogelijk) gebrek en van de (dreigende) schade die uit 
dat gebrek of uit een andere oorzaak of omstandigheid voortvloeit. Gebreken waarvoor Zo Veilig aansprakelijk is zullen 
door Zo Veilig binnen een door Zo Veilig te bepalen redelijke termijn worden hersteld.

6.2 De Klant neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan het de Apparatuur.  
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7. Aansprakelijkheid
7.1 De Klant is jegens Zo Veilig aansprakelijk voor alle schade aan de Apparatuur, tenzij de Klant bewijst dat de schade
hem, en de personen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, niet is toe te rekenen.

7.2 De Klant vrijwaart Zo Veilig tegen eventuele schade en/of kosten van derden door gedragingen of nalatigheden van 
de Klant.  

7.3 Zo Veilig is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrek en de Klant kan in geval van een gebrek 
geen aanspraak maken op huurprijsvermindering en verrekening.  

7.4 Het gestelde in artikel 7.3 is in de navolgende omstandigheden niet van toepassing: 
a) ingeval van schade indien een gebrek een gevolg is van een toerekenbare ernstige tekortkoming van Zo Veilig;

b) indien Zo Veilig een gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of had behoren te kennen en met de
Klant daaromtrent geen nadere afspraken heeft gemaakt.

7.5 De aansprakelijkheid van Zo Veilig is in ieder geval beperkt tot € 5.000,- per gebeurtenis of reeks van 
gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak en tot maximaal € 25.000,- per jaar.  

7.6 Aansprakelijkheid van Zo Veilig voor door de Klant geleden indirecte of gevolgschade is uitgesloten. 

8. Ontbinding en opschorting
8.1 Zo Veilig is gerechtigd haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten en/of deze overeenkomst zonder 
voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk via aangetekend schrijven te ontbinden indien en voor zover de Klant 
enige verplichting op grond van deze overeenkomst geheel of ten dele niet nakomt. Daaronder wordt onder meer doch 
niet uitsluitend begrepen het niet (tijdig) betalen van de huurprijs.

8.2 Indien de huurovereenkomst door Zo Veilig wordt ontbonden, worden de nog niet betaalde huurtermijnen tot aan het 
einde van de alsdan lopende huurperiode direct opeisbaar. De Klant is gehouden om deze bedragen op eerste 
aanzegging van Zo Veilig aan Zo Veilig te voldoen. Indien de Klant niet op eerste aanzegging van Zo Veilig betaalt, is er 
sprake van verzuim. Het voorgaande laat onverlet dat het Zo Veilig vrijstaat om haar daadwerkelijk geleden schade van 
de Klant te vorderen.    

9. Einde huurovereenkomst
9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de Klant de Apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst, aan 
Zo Veilig opleveren in een goed onderhouden staat zonder gebreken. De Klant zal de Apparatuur binnen 2 weken na de 
einddatum van deze huurovereenkomst, per aangetekende post retour zenden aan Zo Veilig op het navolgende adres 
Zo Veilig Xenonstraat 71 1362 GG Almere, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

9.2 De Klant is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op de Apparatuur zijn aangebracht op eigen kosten te 
verwijderen, tenzij Zo Veilig op enig moment schriftelijk anderszins aangeeft of heeft aangegeven.  

9.3 Indien Klant de Apparatuur niet in een goed onderhouden staat zonder gebreken binnen 2 weken na de einddatum 
van deze huurovereenkomst aan Zo Veilig retour heeft verzonden, dan is Klant per direct een boete van € 199,00 
verschuldigd aan Zo Veilig.  

10. Slotbepaling
10.1 Iedere afwijking/aanvulling van deze huurovereenkomst dient vooraf schriftelijk te worden overeengekomen tussen
Partijen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
11.1 Deze Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de algemene voorwaarden, de Overeenkomst of 
daaruit vloeiende overeenkomsten worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland, tenzij op grond van 
dwingend recht een andere rechter bevoegd is of als partijen gezamenlijk de voorkeur geven aan een bevoegde rechter 
elders. 
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