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De huurder hier na te noemen de klant, en de verhuurder verklaren door dit formulier te 
ondertekenen dat zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden die hieronder vernoemd 
worden. 
 
• Heel heen is heel terug, Hier onder verstaan wij: 
1 In de staat zoals de switch is aangeleverd, moet hij ook weer worden afgeleverd. 
2 Een defecte poort bij het aanleveren wordt gemeld bij de verhuurder binnen een uur. 
Hier wordt een notitie van gemaakt en ook hier komt een handtekening onder van: 
De klant en de verhuurder. 
3 Mocht een poort tijdens het evenement defect raken moet dit ook binnen een uur 
gemeld worden. Het is aan de klant ( de ondertekende ) om de switch te vergoeden. 
Hier in zijn wij niet verantwoordelijk voor, ook zullen wij niet als tussenpersoon 
fungeren. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant die getekend heeft voor de 
algemene voorwaarden die hier gesteld worden. 
 
• Diefstal, 
1 Onder diefstal verstaan wij het niet op tijd terugbrengen van de switch. 
Mocht dit het geval zijn zal de switch in zijn totaliteit vergoed moeten worden door 
een vervangend zelfde exemplaar. Mocht hij een aantal dagen later weer opduiken 
wordt dit nog steeds gezien als diefstal en blijft dus de regel gelden, De switch zal 
vervangen moeten worden. Deze regel is gebaseerd op de zeer hoge prijs van deze 
apparaten.. 
 
• Ter informatie: 
De apparatuur en eventueel. meegeleverde kabels worden niet verhuurd om winst te 
maken. 
Dit is alleen bedoeld om de kleine lanpartie’s die geen geld hebben voor een dure 
switch toch van een snel netwerk te kunnen voorzien. De apparaten verslijten, 
verouderen en moeten dus soms vervangen worden. Ook willen we met de tijd mee. 
Dus ook om die rede zal soms een apparaat vervangen worden, kabels hebben ook een 
beperkte levensduur. En zullen ook vervangen moeten worden. 
 
• Contact informatie:       • Gehuurde apparaten: 

 
J. Sterke.        O Pro Networks 16p   
http://www.TilboLAN.com      O Netgear 16p 2fiberp  
lanparties@home.nl      O ExtreemN Summit 48i  
Telefoon 06-25432281     O ExtremeN Summit 5i.  
 
Handtekening klant:    Handtekening verhuurder: 
 


