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HUUROVEREENKOMST

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hesselink Koffie Webshop B.V., 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34103074, 
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder 
Hesselink Koffie Groep B.V., op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder de heer Albertus Gerrit Hesselink (hierna “Hesselink”);

en

2. De natuurlijk persoon [NAAM], geboren op [DATUM], wonende te [POSTCODE] 
[PLAATSNAAM] aan de [STRAAT] [STRAATNUMMER], te bereiken op het e-mailadres [E-
MAIL] (hierna: de “Klant”);

hierna ieder afzonderlijk ook wel aangeduid als "Partij" en gezamenlijk aangeduid als "Partijen",

nemen het volgende in overweging:
a) Hesselink en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn actief in de verkoop van koffie, 

koffiemachines- en automaten en aanverwante artikelen;
b) De Klant interesse heeft getoond in de koffie en toebehoren van Hesselink en een koffiemachine 

(hierna: het “Object”) die de koffie van Hesselink optimaal bereidt;
c) Hesselink is bereid het Object aan de Klant ter beschikking te stellen op de voorwaarden zoals 

beschreven in deze huurovereenkomst (hierna: de “Overeenkomst”);
d) Partijen daarnaast zijn overeengekomen dat de Klant uitsluitend de koffie en toebehoren 

(hierna: de “Koffie en toebehoren”) van Hesselink zal betrekken;
e) in onderhavige Overeenkomst de afspraken omtrent het Hespresso Abonnement (hierna: het 

“Hespresso Abonnement”) worden vastgelegd;

komen overeen als volgt:

1. Het Object
1.1 Hesselink verhuurt aan de Klant het volgende Object: een [KOFFIEMACHINE/TOEBEHOREN] 

van het merk [MERK], type [TYPENUMMER]. Het Object is en blijft te allen tijde eigendom van 
Hesselink.

1.2 Het in artikel 1.1 genoemde Object is nieuw en ongebruikt. Als het Object bij ontvangst een 
gebrek vertoont, dan moet de Klant het gebrek binnen acht dagen na ontvangst van het Object 
per e-mail melden bij Hesselink. Door het laten verstrijken van deze termijn, wordt het Object 
geacht, behoudens tegenbewijs door de Klant, bij aanvang van deze Overeenkomst te zijn 
geleverd in nieuwstaat, zonder gebreken en vrij van schade.

1.3 De Klant is verplicht het Object uitsluitend overeenkomstig de bestemming en de bedienings- 
en overige voorschriften, die aan de Klant bij aflevering van het Object zijn medegedeeld en/of 
overhandigd, te gebruiken en betrekt de grondstoffen die in het Object worden verwerkt 
uitsluitend van Hesselink.
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1.4 Het Object is bestemd voor gebruik door de Klant en de Klant zal het Object uitsluitend 
gebruiken in de huiselijke kring. De Klant is niet bevoegd het Object geheel of gedeeltelijk aan 
een ander uit te lenen, in gebruik te geven of onder te verhuren.

2. Afname Koffie en toebehoren
2.1 De Klant betrekt de grondstoffen die in het Object worden verwerkt uitsluitend van Hesselink.
2.2 De Klant zal van Hesselink gedurende de looptijd van deze Overeenkomst [X] kilogram koffie 

per [X] maand(en) afnemen.
2.3 Hesselink zal de [X] kilogram koffie eens in de [X] maand(en)op een door Hesselink te bepalen 

dag aan de Klant (doen) leveren.

3. Duur en opzegging
3.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van [X] maanden. Deze Overeenkomst 

eindigt, zonder dat daartoe een opzegging is vereist, wanneer de in artikel 3.1 genoemde tijd is 
verstreken.

3.2 Tussentijdse opzegging van deze Overeenkomst is mogelijk, tegen het einde van de maand, 
met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maar niet eerder dan twaalf (12) 
maanden na het aangaan van de Overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging is de 
Klant een opzegvergoeding over de nog resterende termijnen aan Hesselink verschuldigd zoals 
bepaald in artikel 21.3 van de algemene voorwaarden van Hesselink. 

4. Vergoeding en betaling
4.1 De Klant is maandelijks een vergoeding voor de huur van het Object en afname van de Koffie 

en toebehoren verschuldigd. De vergoeding bedraagt € [X], inclusief btw per maand (hierna: het 
“Maandbedrag”)

4.2 Betaling door de Klant van het Maandbedrag geschiedt maandelijks door middel van 
automatische incasso. De automatisch incasso vindt plaats op de eerstvolgende donderdag na 
ontvangst van de maandelijkse factuur. Het formulier voor de doorlopende machtiging voor 
SEPA incasso’s is opgenomen in Bijlage 1 van deze Overeenkomst.

5. Reparatie, Onderhoud, Verzekering en Diefstal
5.1 De Klant is verplicht het Object in goede staat te onderhouden en klein onderhoud zoals het 

vervangen van het waterfilter en het opstarten van een reinigingsprogramma zelf uit te voeren. 
Dit klein onderhoud wordt door het Object aangegeven en de benodigdheden zoals een 
waterfilter en reinigingstabletten worden door Hesselink aan de Klant geleverd.

5.2 Het is de Klant niet toegestaan zelf reparaties en/of groot onderhoud uit te (laten) voeren aan 
het Object.

5.3 Voor reparatie en/of groot onderhoud, of na diefstal, van het Object moet de Klant zo spoedig 
mogelijk contact opnemen met Hesselink. De Klant is verplicht Hesselink in staat te stellen 
reparaties en/of groot onderhoud aan het Object uit te voeren op eerste verzoek van Hesselink. 

5.4 De kosten van reparaties en/of groot onderhoud aan het Object komen voor rekening van 
Hesselink, tenzij deze het gevolg zijn van onjuist gebruik of nalatigheid van de Klant en/of een 
van buitenkomende oorzaak (zoals water of brandschade).

5.5 De Klant is verplicht het Object voor de duur van de Overeenkomst tegen brand-, ontploffings- 
en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en een afschrift van de polissen van deze 
verzekeringen en bewijs van betaling van de verschuldigde premie op eerste verzoek van 
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Hesselink aan Hesselink te verstrekken. Het risico dat het Object niet of niet toereikend is 
verzekerd, komt voor rekening van de Klant.

5.6 In geval van diefstal, vermissing en/of vernieling van het Object is de Klant verplicht om dit 
binnen 24 uur schriftelijk te melden aan Hesselink via hespresso@hesselinkkoffie.eu en 
aangifte te doen bij de politie. De Klant verstrekt Hesselink meteen daarna een kopie van het 
proces-verbaal van aangifte. 

5.7 Als de kosten van Hesselink voor reparatie door beschadiging of vanwege diefstal van het 
Object (waaronder in ieder geval wordt verstaan vervanging van het Object) niet worden gedekt 
door de verzekeraar van het Object, komen deze kosten geheel voor rekening van De Klant.

6. Koopoptie
6.1 De Klant is/wordt, zowel tijdens als na deze Overeenkomst, geen eigenaar van het Object. 

Uitsluitend als Hesselink besluit het Object te koop aan te bieden aan de Klant én deze 
Overeenkomst is geëindigd op de wijze zoals beschreven in artikel 3, heeft de Klant na 
beëindiging van deze Overeenkomst een koopoptie op het Object.

6.2 Hesselink zal de Klant uiterlijk één maand vóór het einde van deze Overeenkomst berichten 
over de (on)mogelijkheid tot verkoop van het Object, en over de koopprijs. Als de Klant gebruik 
wil maken van de koopoptie, dan moet zij dit uiterlijk twee weken vóór het einde van de 
Overeenkomst per e-mail aan Hesselink kenbaar maken.

6.3 De koopprijs voor het Object zal gelijk zijn aan de dagwaarde van het Object op de dag waarop 
deze Overeenkomst eindigt. De dagwaarde wordt uitsluitend door Hesselink bepaald. Bij de 
bepaling van de dagwaarde neemt Hesselink de in artikel Error! Reference source not found. 
bedoelde staat als uitgangspunt.

7. Teruggave van het Object
7.1 De Klant moet het Object uiterlijk op de laatste dag van de looptijd van deze Overeenkomst 

inleveren bij Hesselink. Het Object moet op dat ogenblik in originele doos/verpakking, compleet, 
schoon en in goede staat verkeren, behoudens normale slijtage en veroudering.

7.2 Hesselink zal het Object (laten) onderzoeken om vast te stellen of het Object verkeert in de 
artikel 7.1 bedoelde staat, bij gebreke waarvan Hesselink gerechtigd is het Object op kosten 
van de Klant in die staat te (laten) brengen of de door Hesselink vastgestelde 
vervangingswaarde van het Object bij de Klant in rekening brengen, zulks naar keuze van 
Hesselink.

7.3 Als de Klant het Object niet tijdig inlevert, zal de Klant zonder dat enige ingebrekestelling is 
vereist, een boete gelijk aan drie Maandbedragen inclusief btw aan Hesselink verschuldigd zijn, 
onverminderd het recht van Hesselink tot het vorderen van de in artikel 7.2 genoemde kosten. 
Betaalde of verschuldigde boete strekt niet in mindering van deze kosten. Partijen wijken hierbij 
uitdrukkelijk af van het bepaalde in 6:92 lid 2 BW.

7.4 Hesselink mag de kosten en boete zoals genoemd in de artikelen 7.2 en 7.3 incasseren door 
middel van een automatische incasso op een door Hesselink te bepalen datum. In voorkomend 
geval wordt de Klant daarover door Hesselink geïnformeerd uiterlijk 14 dagen voordat de 
automatische incasso zal plaatsvinden.

7.5 Dit Artikel 7 is niet van toepassing als de Klant gebruik maakt van de koopoptie.

Ondertekening geschiedt digitaal

mailto:abonnement@hesselinkkoffie.eu
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Bijlage 1
Formulier doorlopende machtiging SEPA incasso 


