
 
 
 
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN HUREN 
DOSTCHA LIVING 
 
  
Onze website www.dostchaliving.com is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57234515. Hieronder vindt u de 
algemene voorwaarden van Dostcha Living HUREN. 
 
 
1. ABONNEMENT 
 

1.1. Om gebruik te kunnen maken van de huurmogelijkheden is een abonnement vereist. 
1.2. Door ondertekening van het lidmaatschapformulier verbindt men zich als abonnee 

van Dostcha Living. 
1.3. Op iedere willekeurige datum kan een abonnement aangegaan worden. Bij de 

inschrijving is het verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs en bankpas 
mee te sturen.  

1.4. Het adres en woonplaats dienen te overeenkomen met het feitelijke adres en 
woonplaats zoals ingeschreven bij de gemeente en behorende bij het 
legitimatiebewijs. 

1.5. Bij aanmelding op of na de 15de van de maand geldt als datum van toetreding de 
eerste dag van de volgende maand. 

1.6. Bij inschrijving is men verplicht inschrijfgeld (eenmalig) evenals het 
abonnementsgeld voor de eerste maand te betalen. 

1.7. Een abonnement kan op iedere willekeurige datum worden beëindigd en gaat in zodra 
het gehuurde vloerkleed is teruggestuurd en door Dostcha Living is ontvangen. 

 
2. BETALING 
 

2.1. Het abonnement kost €24,- per jaar en kan op elk moment ingaan. Behoudens 
opzegging wordt het abonnement stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd. Na 
opzegging wordt het bedrag van de resterende maanden in het jaar teruggestort. 

2.2. De hoogte van de huurprijs verschilt per vloerkleed en staat op de site bij het te huren 
vloerkleed vermeld. 

2.3. Voor betaling geeft de abonnee een machtiging tot automatische incasso af voor de 
maandelijkse betaling en de eenmalige inschrijfgeld. Het inschrijfgeld wordt de eerste 
keer voor de resterende maanden en vervolgens aan het begin van het jaar 
geïncasseerd. Het huurgeld wordt telkens aan het begin van iedere maand 
geïncasseerd. De abonnee is verplicht er zorg voor te dragen dat de automatische 
incasso ook daadwerkelijk plaats kan vinden. 

2.4. Indien niet wordt voldaan aan de betaling op de vervaldag, kan Dostcha Living €5,-
per maand extra berekenen voor het achterstallige bedrag.  



2.5. Daarnaast is Dostcha Living gerechtigd, bij het niet nakomen van verplichtingen van 
de zijde van de abonnee, het abonnement terstond en zonder ingebrekestelling te 
beëindigen en het gehuurde vloerkleed terug te vorderen. De kosten daarvan, inclusief 
de retourkosten, zijn voor rekening van de abonnee. De abonnee verliest hierna het 
recht een nieuw vloerkleed te huren.  

2.6. Dostcha Living behoudt zich het recht voor om de abonnee de volledige koopsom in 
rekening te brengen en/of aangifte van verduistering te doen, indien de abonnee zich 
niet houdt aan de in dit Reglement omschreven verplichtingen. 

 
3. LENEN, RUILEN EN INLEVEREN 
 

3.1. De minimale huurtermijn is een half jaar. Indien na bezorging binnen het half jaar een 
vloerkleed geretourneerd wordt, worden de huurkosten tot zes maanden in rekening 
gebracht. Er is geen maximum aan de huurtermijn. Indien Dostcha Living de abonnee 
binnen de huurtermijn verzoekt om het gehuurde vloerkleed in te leveren, is men 
verplicht aan dit verzoek te voldoen. 

3.2. Na ontvangst van het getekende huurformulier wordt het vloerkleed naar de abonnee 
gestuurd. Bij een betalingsachterstand kan een abonnee geen nieuw vloerkleed meer 
huren. 

3.3. Klant neemt contact met Dostcha Living op als hij/zij het gehuurde vloerkleed wilt 
terugsturen om een datum af te spreken. Het terugsturen is op kosten van Dostcha 
Living.  

3.4. De door de abonnee gehuurde vloerkleed blijft te allen tijde eigendom van Dostcha 
Living. 

 
 
4. AANKOOP VAN VLOERKLEDEN 
 

4.1. Indien een abonnee een door hem/haar geleend vloerkleed wenst te kopen, vraagt 
hij/zij de koopprijs op. Het vloerkleed wordt eigendom van de abonnee als het 
verkoopbedrag op het rekeningnummer van Dostcha Living is bijgeschreven. 

  
 

5. BEHANDELING VAN DE VLOERKLEDEN  
 

5.1. De abonnee is verplicht het gehuurde vloerkleed met zorg te behandelen. 
Schoonmaken van de vloerkleden dient men alleen door gecertificeerde wasbedrijven 
te laten uitvoeren.  

5.2. De abonnee verplicht zich het vloerkleed te beschermen tegen beschadiging e.d.  
5.3. De abonnee is aansprakelijk voor alle schade die aan het vloerkleed wordt 

toegebracht evenals vermissing of verloren gaan van het gehuurde vloerkleed 
gedurende de tijd dat hij/zij het gehuurde vloerkleed onder zich heeft.  

5.4. Indien onderhoud en/of herstel nodig is zal de abonnee terstond, doch uiterlijk binnen 
één week na ontstaan van de noodzaak tot onderhoud en/of het ontstaan van de 
schade, melden bij Dostcha Living. 

 
6. OVERIGE BEPALINGEN 
 

6.1. De abonnee is verplicht bij adreswijziging, beschadiging, vermissing of verloren gaan 
van werken onmiddellijk Dostcha Living daarvan op de hoogte te stellen. 



6.2. De abonnee mag het gehuurde vloerkleed niet verkopen, verpanden, schenken of 
anderszins bezwaren, noch daarin veranderingen aanbrengen. Evenmin mag de 
abonnee het gehuurde vloerkleed verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in 
gebruik geven. 

6.3. Dostcha Living heeft de bevoegdheid tarieven en reglementbepalingen te wijzigen. 
Het reglement werkt naar derden, nadat zij door Dostcha Living schriftelijk op de 
hoogte zijn gebracht. 

6.4. Door aanmelding tot deelneming onderwerpt de abonnee zich aan de bepalingen van 
het door Dostcha Living vastgestelde reglement. 

6.5. De abonnee is verplicht om bij faillissement of beslaglegging dit onmiddellijk 
schriftelijk bij Dostcha Living te melden. Bij het nalaten van deze melding is de 
sanctie dat de abonnee aansprakelijk is voor de gemaakte kosten en eventuele schade. 

6.6. Abonnementstarieven en verkoopprijzen zijn inclusief het wettelijk bepaalde BTW-
tarief.  

6.7. Op deze huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Voor 
eventuele rechtsgeschillen is de rechtbank te Rotterdam bij uitsluiting competent, 
behoudens in geval enige vordering tot de competentie van de kantonrechter behoort, 
zulks onverminderd het van verhuurder een rechtsgeschil aanhangig te maken bij de 
Rechtbank in het arrondissement waarin de verhuurder domicilie houdt. 

 
 
 


