
HUUROVEREENKOMST  
GEDECOREERDE KERSTBOOM 

 
TUSSEN : 
 
AVA PAPIERWAREN,  
een naamloze vennootschap met zetel te 
Brederodestraat 15, 2018 Antwerpen en 
ingeschreven bij de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer 
0404.754.274 
 
hierna genoemd “AVA” 
 

EN Firma/Naam: _____________________________ 

Vertegenwoordigd door: ____________________ 

BTW/NN nr.: _____________________________ 

Straat/nr.: _______________________________ 

Plaats/Postcode: __________________________ 

Klantnummer: ____________________________ 

Telefoonnummer: _________________________ 

Emailadres: ______________________________ 

 
hierna genoemd “de Huurder” 
 

   

 
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 
 
Artikel 1 – Het Voorwerp 

 
AVA geeft in huur aan de Huurder die dit aanvaardt, ___ gedecoreerde kerstbo(o)m(en) bestaande uit ___  
kerstbo(o)m(en), accessoires en verlichting, hierna genoemd de “gedecoreerde kerstboom”.  
 
Afspraken over ophaling en levering worden opgenomen in Bijlages 1,2 en 3. Door ondertekening van deze bijlages 
erkent de Huurder dat de gedecoreerde kerstboom in goede staat werd ontvangen en opgehaald.  
 
Artikel 2 – Gebruiksvoorschriften 
 
De Huurder draagt zorg voor de gedecoreerde kerstboom als een goede huisvader. De Huurder dient de gebruiks- en 
veiligheidsinstructies, die door AVA worden medegedeeld, nauwgezet in acht te nemen. In het bijzonder dient de 
Huurder zich te houden aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).1 
 
 
Artikel 3 – Huurprijs 
 

o De Huurder verkiest de gedecoreerde kerstboom voor 1 kerstperiode te huren, de huurprijs bedraagt 349 EUR, 
exclusief btw (21%). 

 
o De Huurder verkiest de gedecoreerde kerstboom voor 3 opeenvolgende kerstperiodes te huren, de huurprijs 

bedraagt 300 EUR/periode, exclusief btw (21%). Iedere periode wordt voor levering afgerekend. Iedere 
periode kan de Huurder opnieuw kiezen uit de beschikbare modellen. 

 
De huurprijs en de btw werden reeds voldaan bij bestelling van de gedecoreerde kerstboom. 
 
Artikel 4 – Aansprakelijkheid 
 
De Huurder is aansprakelijk voor schade aan het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van de 
gedecoreerde kerstboom tijdens de huurperiode ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke andere 
oorzaak. 
 

                                                 
1 Zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 10 maart 1981 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 april 1981. 
Dit houdt onder meer in dat de verlichting van de gedecoreerde kerstbomen alleen aangesloten mag worden op een stopcontact met 
pinaarding. 
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Ingeval van schade aan of verlies van de gedecoreerde kerstboom, zal AVA de kosten hiervoor in rekening brengen 
van de Huurder. 
 
De aansprakelijkheid van AVA is uitdrukkelijk beperkt tot directe letselschade aan de Huurder, veroorzaakt door een 
aantoonbaar gebrek aan de gedecoreerde kerstboom of door opzet of grove schuld van AVA.  
 
Tevens is de aansprakelijkheid van AVA beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door haar 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige (gevolg)schade en 
vermogensschade, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
De aansprakelijkheid van AVA kan nooit de huurprijs te boven gaan. 
 
De Huurder zal AVA vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade door of in verband met de gedecoreerde 
kerstboom. 
 
Elke aansprakelijkheid van AVA vervalt na verloop van één jaar vanaf de schadedatum. 
 
 
Artikel 5 –  Eigendomsvoorbehoud 
 
De gedecoreerde kerstboom blijft te allen tijde eigendom van AVA, ongeacht de duur van de huurovereenkomst.  
 
 
Artikel 6 – Toepasselijk recht en Bevoegde rechtbank 
 
Op deze overeenkomst is het recht van België toepasselijk. 
 
Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen worden beslecht voor de hoven en rechtbanken van Antwerpen. 
 
 
Opgemaakt te _________________ op ________________ in twee exemplaren waarvan elke partij erkent er één te 
hebben ontvangen. 

 
 
 
 
 

Gelezen en goedgekeurd,      Gelezen en goedgekeurd, 
AVA         De Huurder  
 
 
 

Bij ontbreken van een handtekening erkent de klant 
dat de betaling van de huurprijs impliceert dat hij 

akkoord is met de voorwaarden van deze 
huurovereenkomst 
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BIJLAGE 1: AFSPRAKEN OVER DE LEVERING EN OPHALING VAN DE GEDECOREERDE KERSTBOOM 
 
 
AVA levert de gedecoreerde kerstboom op onderstaand adres en haalt de gedecoreerde kerstboom terug op na het 
einde van de kerstperiode op hetzelfde adres. 
 
Adres:  __________________________________________________________________________________________ 
 
Naam contactpersoon: ___________________________  Telefoon contactpersoon: _____________________________ 
 
 
LEVERING 
 
Week van levering:         48      49      50     
 
Eén of meerdere voorkeuren omcirkelen:       ma    di    wo    do    vr za                  

 
Voormiddag (8-13u)        Namiddag (13-18u) 

 
OPHALING 
 
Week van ophaling is de week van 13/1/2020 tem 18/1/2020          
 
Eén of meerdere voorkeuren omcirkelen:       ma    di    wo    do    vr za                  

 
Voormiddag (8-13u)        Namiddag (13-18u) 

 
 
Levering op  

o Gelijkvloers 
o 1ste verdieping (trap aanwezig die minstens 90 cm breed is) 
o Andere verdieping (lift die minstens 90 cm breed is en 100 cm diep)        Verdieping:____ 

 
De huurder wenst volgende accessoires aan te kopen (uitnodiging tot betaling wordt verstuurd via e-mail) 
 

o Verlengsnoer ….€ excl. btw 
o Voetafdekking boomvoet pop-up 14.04€ excl. btw 
o Voetafdekking met sneeuwkleed 3.30€ excl. btw 

 
Omcirkel de kleur van de gedecoreerde kerstboom      ROOD         GOUD 
 
 
Getekend, Voor akkoord, 

 

 

 

handtekening AVA 

 

 

(naam en handtekening Huurder) 

Bij ontbreken van een handtekening erkent de klant dat 
de betaling van de huurprijs impliceert dat hij akkoord is 

met de voorwaarden van deze huurovereenkomst 
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BIJLAGE 2: AFLEVERBEWIJS Van DE GEDECOREERDE KERSTBOOM 
 
Er zijn in totaal ____ gedecoreerde kerstbo(o)m(en) afgeleverd. 

 
De gedecoreerde kerstboom werd nagekeken en in goede staat bevonden, compleet en met werkende verlichting.   
 
 

Eventuele aankoop van accessoires bij levering.   
Deze worden aangekocht door de Huurder die hier een factuur voor zal ontvangen en erkent deze alsnog te moeten 
betalen. 
 

o Verlengsnoer ….€ excl btw 
o Voetafdekking boomvoet pop-up 14.04€ excl btw 
o Voetafdekking met sneeuwkleed 3.30€ excl btw 

 

 

 

Getekend, 

 

Voor akkoord, 

 

 

handtekening AVA 

 

 

handtekening Huurder 
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 BIJLAGE 3: OPHAALBEWIJS GEDECOREERDE KERSTBOOM 

 
Ik ondergetekende, 

_________________________________________________________________________________, 

constateer op het ogenblik van ophalen  

o dat de gedecoreerde kerstboom in goede staat is 

o dat de gedecoreerde kerstboom volgende beschadigingen heeft: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

De beschadigingen worden aangerekend aan de huurder die hier een factuur ontvangt en deze erkent alsnog te 
betalen. 
 
Er zijn/is in totaal ____ gedecoreerde kerstbo(o)m(en) opgehaald. 
 

Getekend, Voor akkoord, 

 

 

 

handtekening AVA 

 

 

 

(naam en handtekening Huurder) 

 


