
 

HUUROVEREENKOMST SRV-Café 

Uw (bedrijfs)gegevens  

Bedrijf:        Contactpersoon:  

Adres:       Telefoonnummer: 

Postcode:      E-mail: 

Plaats:        
 

Met de huurovereenkomst heeft u recht op het gebruik van het SRV-Café op: 

Datum: …………………………. 

Tijdstip: van ……u t/m …..u 

 

Welke vergoeding is met u afgesproken?  

De vergoeding voor het ter beschikking stellen van SRV-Café bedraagt € 750,- (SRV cafe is 
niet btw plichtig). U ontvangt hiervoor (a) een aparte factuur per e-mail. (b)Dit betreft een 
contante betaling bij aflevering van het SRV-Café op de locatie. Drank bestelling via SRV cafe 
zal ook op deze factuur worden vermeld en zijn doorbelast tegen drankenhandel 
groothandelsprijzen.  



 

Wat is verder nog voor u van belang?  

• Het SRV-Café biedt plaats aan maximaal 60 personen in de standaard configuratie. Door 
het plaatsen van extra podiumdelen kan het aantal gasten uitgebreid worden. Indien 
meer dan 60 personen gewenst zijn dan kan dit alleen na uitdrukkelijke toestemming en 
in overleg met van het SRV-Café. 

• De tijdspanne waarin het SRV-Café gehuurd kan worden gaat per volledige dag. De 
reistijd is inbegrepen en in overleg is het gebruikelijk dat de wagen de volgende ochtend 
wordt opgehaald. 

• In de huurperiode kan 1 standplaats worden aangegeven. 
• Bij de huurprijs zijn 30 KM reizen inbegrepen. Voor de extra km’s berekenen wij 1 euro 

per kilometer. 
• De wagen wordt schoon aageleverd en dient ook schoon te worden ingelverd. Indien de 

wagen niet schoon wordt ingeleverd wordt een vergoeding berekend van 100 euro. 
• Aantoonbare schade (bijv. vernieling, braaksel, diefstal) zal worden verhaald op de 

huurder. 
• Wij rijden niet met mensen in het SRV café (i.v.m. de verzekering). 
• De huurder is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunning indien dat 

vereist is. 
• Betaling dient contact te worden voldaan VOOR aanvang van de huur aan de chauffeur 

die de SRV wagen aflevert of op rekening indien hier toestemming voor is verleend door 
SRV-Cafe.. 

• Het is verboden om te roken in het SRV Café.  
• Om de overeenkomst helder en overzichtelijk te houden, hebben wij de standaard zaken 

die voor ons en u gelden vastgelegd in onze “algemene voorwaarden SRV-Café” +Deze 
kunt u downloaden via onze website onder algemene voorwaarden . + of bijvoegen. 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart u gemelde algemene 
voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en met de 
toepasselijkheid daarvan in te stemmen. 

 

Voor akkoord:  

(Plaats).........................................................  

(Handtekening huurder)................................................   

(Datum) .........................................................  

 

(Handtekening verhuurder)................................................ namens het SRV-Café.  


