
 

 

Onder de term huurder wordt verstaan degene die het huurcontract ondertekent bij in gebruik name van 

de instrumenten, alsmede de houder van het legitimatiebewijs waarvan wij het BSN noteren op het 

huurcontract. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

De huurder is de eindverantwoordelijke voor het terug brengen van de djembe('s) en moet ervoor zorgen 

dat de gestelde regels worden nageleefd en dat het aantal gehuurde djembe's bij terugkomst compleet 

is. 

Teramang behoudt zich het recht voor om eventueel schade, ontstaan door onvoorzichtigheid, foutief 

gebruik of transport, te verhalen op de huurder (dus niet op degene die de schade heeft veroorzaakt, of 

schuldig is aan de vermissing van één of meer djembe's). 

Als de verhuurder schade opmerkt aan de verhuurde djembe's bij terugkomst, zal hij het door hem 

bepaalde schadebedrag inhouden van de betaalde borg en zonnodig een hoger bedrag in rekening 

brengen. Bij vermissing van één of meer djembe's zal een koopsom worden opgelegd van  200 euro per 

vermiste djembe. 

 

TERUGGAVE 

Als de huurder de djembe's niet op overeengekomen leverdatum terug brengt, zal de verhuurder het 

huurbedrag verhogen door dit te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat de huurder te laat is met 

het terug brengen. 

 

TARIEVEN 

Voor onze cursisten bieden wij de mogelijkheid om een djembé te huren voor een periode van een of 

meerdere maanden, tegen een scherp tarief. 

Voor het huren van een drum rekenen wij een maandelijks tarief van € 20,00 (in contanten te voldoen). 

Indien de drum mee naar huis wordt genomen t.b.v. het oefenen van het lesmateriaal, rekenen wij een 

borgbedrag van € 100,00, welk bij aankoop of beëindiging van de huurperiode wordt verrekend.  

Bij aankoop van een van onze instrumenten wordt 50 % van het totale bedrag over de gehuurde periode 

in mindering gebracht op het aankoopbedrag met een maximum tot € 100,00 per aangekocht instrument. 

Bij aanvang van de huurperiode, na het ondertekenen van de huurovereenkomst, gaat huurder akkoord  

met de huurvoorwaarden en regels voor gebruik van onze instrumenten zoals deze vermeld staan op de 

website: www.teramang.net/huurvoorwaarden  

http://www.teramang.net/
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