
 

Huurovereenkomst voor de audioset 

« Walk in my shoes » 

Tussen 

De verhuurder : 
Caritas International  
Liefdadigheidstraat 43 - 1210 Sint-Joost 

educ@caritasint.be – 02/2293621 
www.caritasinternational.be 

En 

De huurder: 
 

School/organisatie : 
 

Contactpersoon : 

Naam van de school : _________________________________ 

Adres van de school  : ______________________________ 

_______________________________________________ 

Naam : _______________________________________________ 

Email : _______________________________________________ 

Telefoonnummer : ___________________________________________ 

De volgende overeenkomst wordt hierbij gesloten: 

Art. 1 Ter beschikkingstelling 

Caritas International Belgium stelt een audiokit ter beschikking, bestaande uit 8 multi-jacks en 25 bekabelde 
hoofdtelefoons/oortjes, om de workshop "Walk in my shoes" met uw leerlingen of uw publiek te kunnen 
organiseren. Eén audiokit is geschikt voor een klas van 25 leerlingen, verdeeld in 8 groepen van 3 (of 4) 
leerlingen.  

Art. 2 Huurperiode 

De audio-kit wordt uitgeleend van _____________ tot _____________ (Maximale duur: 1 maand, behalve in 
uitzonderlijke gevallen). 

Art. 3 Afspraken rond ophaling/verzending en retour 
 
Afspraken rond ophaling/verzending en retour: 
 

☐ Ophalen bij Caritas International: Als de school in Brussel gevestigd is, haalt de huurder de audiokit zelf op 
en brengt deze terug: de audiokit zal opgehaald/teruggebracht worden bij Caritas International 
(Liefdadigheidstraat 43, Brussel). 
 

☐ Per post: Als de school zich buiten Brussel bevindt, zorgt Caritas International voor de verzending: de 
audiokit wordt u aan het begin van de maand per post toegestuurd (reken op enkele werkdagen voor de 
levering) en moet 5 werkdagen voor het einde van de huurperiode aan ons worden terugbezorgd.   

Art. 4 Schaderegeling en toezicht 
Tijdens de huurperiode verbindt de huurder zich ertoe zorg te dragen voor de audio-kit om beschadiging te 
voorkomen en de audio-kit in de ontvangen toestand terug te bezorgen. Eventuele schade of verlies moet aan 
Caritas International gemeld worden. Het bijgevoegde document toont de samenstelling van de audiokit. Bij 
teruggave van de kit moet de huurder de aanwezigheid van alle artikelen in de kit bevestigen. In geval van 
schade of verlies verbindt de huurder zich ertoe de schade te vergoeden. 
 
Gedaan te (plaats) _______________ op (datum) ________________,

Naam en handtekening huurder: 

 

http://www.caritasinternational.be/


 
BIJLAGE: INHOUD VAN DE AUDIO-KIT « WALK IN MY SHOES » 

Foto Inhoud Aantal 

 

Bekabelde hoofdtelefoons/oortjes 25 (voor één klas)  

 

Multi-jacks (splitters) 
8 
 

 


