
 
 

Algemene Voorwaarden Huur Struys Thuis Biertap Vogelstruys 

Biertank nummer: ……………………………………………………. 

Leverdatum: …………………………………………………………….. 

Voheto B.V. handelend onder de naam Café en Brasserie in den ouden Vogelstruys, Vrijthof 15, 6211 LD te 

Maastricht, verder te noemen verhuurder, 

En 

Naam: …………………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………. 
Postcode: ……………………………………………………………………………. 
Woonplaats: ……………………………………………………………………….. 
Telefoonnummer: ……………………………………………………………….. 
 
Verder te noemen huurder, 
 
Komen het volgende overeen: 

1. Op bovengenoemde datum neemt huurder van verhuurder een 3,8 liter koperen biertap voor 
thuisgebruik in ontvangst. Huurder erkent en aanvaart dat de Struys Thuis Biertap bij levering in 
goede staat verkeert. 

2. Er is een huurperiode van de Struys Thuis Biertap van drie dagen afgesproken voor € 11,00  ingaande 
op het tijdstip van levering. Dit bedrag is exclusief de vulling. 

3. Terugbezorgen van de Struys Thuis Biertap dient te geschieden 72 uur na tijdsstip van levering, of 
zoveel eerder indien gewenst. 

4. De Struys Thuis Biertap blijft gedurende de huur periode het exclusieve eigendom van verhuurder. 
5. De Struys Thuis Biertap kan alleen voor louter privégebruik van huurder worden gebruikt. Het is de 

huurder onder geen beding toegestaan het item geheel of gedeeltelijk, met of zonder vergoeding, te 
vervreemden of op welke wijze ook ter beschikking te stellen aan derden. 

6. De huurder is tijdens de duur van de huurperiode verantwoordelijk voor het behoud van de Struys 
Thuis Biertap. De huurder mag zich er slechts van bedienen voor het gebruik en het doel van de Struys 
Thuis Biertap, namelijk, het schenken van de meegeleverde drank. De huurder staat in voor de kosten 
van herstel alsook voor de gevolgen van diefstal of verlies.  

7. De huurder mag zijn rechten en verplichtingen onder de overeenkomst niet overdragen aan derden. 
8. De huurder bevestigt op de hoogte te zijn van de meegeleverde instructies en tekent hiermee ook 

voor het correct naleven van de instructies. 
9. Indien de huurder 24 uur nadat de termijn van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder is 

verstreken en de Struys Thuis Biertap niet is geretourneerd, wordt de huurder geacht de Struys Thuis 
Biertap te hebben aangekocht. De huurder zal dan binnen 7 dagen een bedrag van € 229,00 
overmaken op rekening nummer NL93RABO0191811807 t.n.v. Voheto B.V.. Huurder zal dan tevens 
een aankoopfactuur ontvangen. De levering voor de verkoop wordt in dergelijk geval geacht plaats te 
hebben gevonden op het ogenblik van de levering voor de verhuur. 

10. De overkomst van verhuur is onderworpen aan het Nederlands recht.  
 
 
Maastricht       datum: ……………………………………… 
 
 
Verhuurder,       Huurder, 
Henri Hochstenbag      Naam: ………………………………………… 
Namens Voheto B.V. 
 

Handtekening:       Handtekening: 


