Contract plankverhuur/M2-verhuur bij
De Groene Panter
Ameidestraat 1 Helmond

*Naam_______________________________*Telefoon:__________________________
*E-mail:_______________________________________ verkoopnummer*:
*Uitbetaling: contant/overmaken (doorstrepen wat n.v.t. is)
*Indien overmaken:

Rekeningnummer: ________________________________________

Plank / plek in de winkel*:
Prijs per week*:
Datum start*:
Datum verlengen/opzeggen*:
Datum spullen ophalen bij opzegging*:
*Door huurder in te vullen
*Door eigenaresse in te vullen
Voorwaarden:
*Indien u kiest voor overmaken wordt het geld steeds op de eerste dinsdag van de maand overgemaakt.
*Indien u kiest voor contant kunt u het geld op meerdere momenten ophalen. Indien u dit niet van tevoren laat weten kan het
zijn dat er niet voldoende geld in huis is. Ook is dit alleen mogelijk als de eigenaresse aanwezig is.
*De Groene Panter is niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan uw eigendommen door welke oorzaak dan ook. U kunt zich
hier eventueel zelf tegen verzekeren.
*De minimale ‘éérste’ huurperiode is 4 weken.
*U betaald de huur voor de eerste 4 weken vooraf. Pas nadat dit betaald is kunt u uw spullen in de winkel plaatsen op de
afgesproken plek(ken).
*Wilt u verlengen dan dient u 7 dagen voor aanvang verlenging betaald te hebben.
*Indien de betaling voor verlenging uitblijft en uw spullen blijven staan valt na de huurperiode van 4 weken 100% van
inkomsten uit verkoop aan DGP toe. Indien na twee weken de betaling nog stééds uit blijft valt het eigendom van uw spullen
toe aan DGP.
*DGP behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst op ieder moment op te kunnen zeggen met een opzegtermijn van
2 weken. Ook mogen wij de verlenging weigeren om iedere rede die wij valide achten.
*Omdat wij hele korte en flexibele overeenkomsten aanbieden is het niet mogelijk om het contract tussentijds te ontbinden en
uw geld voor de huur terug te vorderen.
*Betaling van de overeengekomen huur kan ofwel contant/per pin in de winkel voldaan worden. Ook kan er overgemaakt
worden naar IBAN: NL51RABO0327925388 t.n.v. De Groene Panter.
Datum:
Handtekening samenwerkingspartner:

Handtekening Mama Panter:

Door hier uw handtekening te zetten geeft u aan akkoord te gaan met de voorwaarden. Contract
vooraf invullen en inleveren als u uw spullen komt plaatsen of ter plekke in de winkel invullen.

