
 
 

 

 

 
 
 
FCAV2002 – (29 augustus 2008) 
 
HUURVOORWAARDEN FILMCLUB 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de vestigingen van Filmclub 
Nederland, hierna te noemen "Filmclub" c.q. verkoper/verhuurder. Haar wederpartij wordt hierna tevens aangeduid 
als huurder/ koper/afnemer. 
 
A.  (ver)huur 

 
1.   inschrijving 
 
1.1. Huurder dient ingeschreven te staan bij verhuurder alvorens partijen huurovereenkomsten kunnen sluiten. 

Inschrijving vindt uitsluitend plaats middels een door verhuurder te verstrekken inschrijfformulier.  
De inschrijving is voltooid nadat deze is geaccepteerd door verhuurder ten bewijze waarvan huurder een 
inschrijvingsbewijs ontvangt, de FilmClub-Clubcard, hierna ook "ClubCard" te noemen. 

1.2. De Clubcard is strikt persoonlijk, derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Huurder is aansprakelijk 
voor schade ontstaan als gevolg van het (on)rechtmatig gebruik van de Clubcard. 

1.3. In geval van diefstal/vermissing van de Clubcard blijft huurder aansprakelijk voor genoemde schade tot 
het moment waarop verhuurder door huurder van de diefstal/vermissing op de hoogte is gesteld en op 
huurders verzoek een vrijwaringsbewijs is afgegeven. 

1.4. Inschrijving kan door verhuurder zonder opgave van redenen worden geweigerd. 
 

2. duur van de inschrijving en beëindiging 
 
2.1. De inschrijving wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door opzegging van partijen. 
2.2. Opzegging door verhuurder is mogelijk zonder opgave van redenen onverminderd de overige rechten van 

verhuurder uit de wet en de overeenkomst. 
2.3. De beëindiging vindt plaats nadat de Clubcard door huurder bij verhuurder is ingeleverd ten bewijze 

waarvan huurder een uitschrijvingsbewijs ontvangt. Indien na opzegging huurder in verzuim is met in-
leveren van de Card staat het verhuurder vrij verdere verhuur van zaken aan huurder te ontzeggen. 

 
3. totstandkoming overeenkomst 
 
3.1 Gedurende de periode van inschrijving kunnen partijen huurovereenkomsten aangaan m.b.t. de door          

  verhuurder verhuurde artikelen en wel door het overleggen c.q. gebruik van het toepasselijke 
 inschrijvingsbewijs al dan niet gecombineerd met een unieke pincode of, indien van toepassing, middels 
vingerafdrukherkenning alsmede betaling van de huurprijs door huurder  en acceptatie van de gehele 
transactie door of namens verhuurder. 

 
3.2. Verhuur kan slechts plaatsvinden aan huurder in de Filmclub vestiging waar huurder staat ingeschreven. 

Verhuurder kan verlangen dat een geldig legitimatiebewijs wordt getoond. 
 
4.  verplichtingen van huurder 
 
4.1   Huurder dient het gehuurde als een goed huurder te beheren en eventuele gebruiksaanwijzingen en            

  instructies bij het gehuurde strikt op te volgen. Huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan het 
 gehuurde. 

4.2    Huurder erkent dat op de producten van Filmclub rechten van intellectuele eigendom van derden rusten.
 Het is afnemer verboden: 

a. het gehuurde/gekochte te vervreemden, bezwaren, aan een derde ter beschikking te stellen op welke 
wijze dan ook; 



 
 

 

 

b. te kopiëren,te veranderen en/of te beschadigen; 
 
 
 
 
c. buiten de huiselijke kring te vertonen en/of ten gehore te brengen, beide begrippen in de meest 

ruime zin het woord, ongeacht het oogmerk van de vertoning/weergave. Bij overtreding hiervan 
verbeurt huurder, zonder dat sommatie nodig is, een onmiddellijk opeisbare boete van Euro 
10.000,-- onverminderd het recht van Filmclub op aanvullende schadevergoeding. 

 
4.3 Verhuurder mag van huurder een waarborgsom verlangen bij aanvang van de huurtermijn ter voldoening 

van hetgeen huurder bij einde overeenkomst uit hoofde daarvan en/of de wet aan verhuurder verschuldigd 
is onverminderd het recht van verhuurder op integrale schadevergoeding. 

 
5.   duur, beëindiging en ontbinding van de overeenkomst 
  
5.1   De overeenkomst eindigt door inlevering van het gehuurde bij verhuurder en/of een van diens 

 (balie)medewerkers in persoon in de vestiging waar het gehuurde in ontvangst is genomen en na daarop
 volgende acceptatie van verhuurder ten bewijze waarvan huurder een retourbon kan verlangen.  

5.2   Indien het gehuurde niet voor het einde van de huurovereenkomst is ingeleverd, is huurder een boete         
          verschuldigd gelijk aan de huurprijs over de periode van huuroverschrijding, zulks onverminderd de       
           rechten van verhuurder op schadevergoeding. 

5.3   Indien het gehuurde verloren gaat of naar het oordeel van Filmclub onbruikbaar wordt, ongeacht de           
     oorzaak, is huurder de - door verhuurder vast te stellen - nieuwprijs van een vervangend artikel                  
     verschuldigd, zulks onverminderd het recht op schadevergoeding. Deze bepaling is ook van 
 toepassing              indien huurder na enkele sommatie in verzuim is het gehuurde binnen de in de 
sommatie gestelde termijn           te retourneren.  

5.4     Verhuurder is gerechtigd middels een enkele schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden en het
 gehuurde terug te vorderen indien: 

a. huurder enige verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet nakomt; 
b. het faillissement van huurder is aangevraagd of uitgesproken; 
c. huurder schuldsanering/surséance van betaling heeft aangevraagd; 
d. huurder een schuldenregeling aanbiedt aan zijn crediteuren en/of tot liquidatie van zijn vermogen 

overgaat; 
e. het gehuurde uit de feitelijke macht van huurder raakt; 
f. beslag wordt gelegd op het gehuurde, in welk geval huurder tevens verplicht is de beslagleggende 

deurwaarder van verhuurders eigendomsrechten op de hoogte te stellen. 
Naast de algemene schadevergoedingsverplichtingen van huurder komen kosten van expertise van schade, 
kosten van terughalen van het gehuurde en noodzakelijke reparatie- /schoonmaakkosten voor zijn 
rekening. 

 
B  (ver)koop 
 
6. aanbod en aanvaarding 
 
 Alle aanbiedingen van Filmclub zijn vrijblijvend. Bestellingen leiden slechts tot een overeenkomst indien  
 deze door Filmclub worden aanvaard. De aanvaarding kan blijken uit levering van het bestelde tegen     
 ontvangstname van de verschuldigde prijs. 
 
7.  eigendomsvoorbehoud 
 
7.1.      De door Filmclub geleverde zaken blijven eigendom van Filmclub tot aan de algehele voldoening door de 

  koper van al hetgeen hij, uit welke hoofde dan ook, aan Filmclub verschuldigd is. Indien door Filmclub in 
   gedeelten is geleverd geldt dit eigendomsvoorbehoud voor alle door Filmclub geleverde zaken, zolang de 
   koper nog niet de volledige met de gehele opdracht gemoeide prijs ten volle heeft betaald. 



 
 

 

 

 
 
 
 
7.2.    Zolang de geleverde zaken eigendom zijn van Filmclub is het niet toegestaan deze op enigerlei wijze te     

    wijzigen, te vervreemden, te bezwaren, c.q. op enigerlei wijze aan een derde in gebruik te geven. 
 
C.  algemeen 
 
8.   administratie 
 

 Inzake alle geschillen levert de administratie van Filmclub volledig bewijs op tussen partijen 
behoudens door afnemer te leveren tegenbewijs. 

 
9.   Verkoop/verhuur middels Video-automaat 
 
9.1. Filmclub stelt haar afnemers in de gelegenheid zaken af te nemen middels een geautomatiseerd 

systeem. Daartoe dient de afnemer een Pincodepas aan te vragen en te verkrijgen bij Filmclub. 
9.2. Alle genoemde voorwaarden m.b.t. de FilmclubCard gelden onverkort, voor zover toepasselijk, op 

deze Pincodepas. 
9.3. De aan de afnemer verstrekte pincodes zijn strikt persoonlijk; de afnemer is verplicht tot geheim-

houding van de pincode. Pincode en bijbehorende pas mogen niet aan derden w.o. begrepen familie-
leden van de afnemer, ter beschikking worden gesteld. 

9.4. Filmclub is steeds gerechtigd de toestemming tot gebruik van de pincodepas aan nadere voorwaarden 
te binden. Filmclub is gerechtigd het gebruiksrecht van pas en pincode op te schorten c.q. te 
beëindigen zonder opgave van redenen. 

9.5. Vervangende pincodepassen worden slechts verstrekt tegen een vergoeding van Euro 25,--. 
9.6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor de combinatiepassen (FilmclubCard en Pincodepas voor 

videoautomaat inéén). 
 
10 .  betaling 
 
10.1 Alle betalingen dienen à contant zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden aan Filmclub. 
10.2 Betaling via het geautomatiseerd systeem als genoemd onder art. 9 geschiedt uitsluitend met de 

betaalmiddelen als aangegeven op het betreffende apparaat c.q. door –het personeel van- de beherende 
Filmclub. Voor zover meer betaald wordt dan verschuldigd is, wordt het meerdere als creditsaldo 
bijgeschreven op de pincodepas. Dit creditsaldo is uitsluitend te besteden bij Filmclub. Het recht op 
gebruik van dit creditsaldo vervalt indien gedurende een periode van één jaar of langer geen gebruik 
wordt gemaakt van de pas.  

10.3 Indien de wederpartij in verzuim is met een of meerdere van zijn betalingsverplichtingen jegens Filmclub, 
is de wederpartij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% over de ver-
schuldigde hoofdsom met een minimum van Euro 50,--. 

 
11.  tekortkomingen en aansprakelijkheid 
 
11.1  De afnemer wordt geacht het geleverde in goede staat en beantwoordend aan de overeenkomst van        

 Filmclub te hebben ontvangen tenzij de afnemer binnen vijf dagen na ontvangst schriftelijk aan Filmclub 
te kennen heeft gegeven dat zulks niet het geval is, dan wel bij verborgen gebreken, op de vijfde 
werkdag na ontdekking en niet later dan een jaar na levering door Filmclub. Bij gebreke daarvan vervalt 
iedere aanspraak op schadevergoeding. Indien de afnemer tijdig tekortkomingen constateert, is Filmclub 
tot niet meer gehouden dan tot herstel dan wel levering van een vervangend gelijkwaardig product. De 
afnemer is slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien hij Filmclub schriftelijk een redelijke 
termijn heeft gegund van minimaal veertien dagen het geleverde op genoemde wijze aan de 
overeenkomst te doen beantwoorden en Filmclub daartoe niet bereid of in staat is. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
11.2    Filmclub is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade,               

     voortvloeiend uit de uitvoering van deze overeenkomst waaronder begrepen schade ontstaan door bij de 
      uitvoering van de overeenkomst betrokken zaken, ondergeschikten en hulppersonen, zulks behoudens    
    opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Filmclub. 

11.3      De aansprakelijkheid van Filmclub uit welke hoofde dan ook is per gebeurtenis, waarbij een 
 samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot de betreffende 
 contractssom. Indien geen contractssom kan worden bepaald is Filmclubs aansprakelijkheid beperkt tot 
 het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 

11.4    De wederpartij vrijwaart Filmclub voor aanspraken van derden terzake. 
 
12.  toepasselijk recht 
 
    Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
 
13.  slotbepaling 
 

Indien (enig deel van) een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of buiten werking wordt gesteld, 
blijven de overige (delen van de) voorwaarde(n) onverkort van kracht. 
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