
 

 

 

Lease-overeenkomst Pro-GS15  
 

Hierbij ga ik akkoord met de voorwaarden zoals hieronder zijn vernoemd: 

 

Bedrijfsnaam  ……… 
Naam contactpersoon ……… 
Adres    ……….. 
PC / Woonplaats  ………………. 
Hierna te noemen de huurder, 

 

Heeft  het volgende in goede staat ontvangen van Pro-GS Afzuigsystemen te Harderwijk 

[ X ] Pro-GS 15 , stof/geur afzuigunit, compleet # 21…..  [basisbedrag € 1.312,=) 

[ X ] RVS-stofrooster  [basisbedrag € 275,=] 

  
Voorwaarden: 

• De huurder gaat deze overeenkomst aan met een minimum van 6 maanden, hierna stilzwijgend 

verlenging per 3 maanden. Opzegging dient uiterlijk 1 maand voor ingang nieuwe periode schriftelijk te 

hebben plaatsgevonden. Bij opzegging vindt geen restitutie van de lopende termijn plaats. Maximaal 

huurtermijn is 5 jaar  

• Na 6 maanden Unit mogelijkheid tot koop. -/-€ 82,50. Vervolgens elke 3 maanden -/- € 82,50                

Na 6 maanden RVS-rooster mogelijkheid tot koop. -/-€ 45,=. Vervolgens elke 3 maanden -/- € 45,=. 

                         Uiterlijk tot  Restwaarde:  Unit € 150,= :  RVS-rooster € 50,= 

• In deze huurovereenkomst is tevens  het service/onderhoudcontract opgenomen. Met daarin genoemde 

voorwaarden. Zonder[ tegen]bericht zal deze na 1 jaar uitgevoerd worden; .zie website 

• Het product wordt u ten goede trouw beschikbaar gesteld  en blijft gedurende de overeenkomst 

eigendom van Pro-GS Afzuigsystemen 

• De huurder is aansprakelijk in geval van verlies, diefstal, brand en overige schade in de ruimste zin van 

het woord 

• Aan het eind van de looptijd zal het product in dezelfde staat, zoals ontvangen,  door huurder 

terugbezorgd worden. 

• Het leasebedrag dient vooraf  de periode, van 3 maanden, te zijn voldaan. 

• Bij non- betaling(en) kan Pro-GS Afzuigsystemen  het product terugvorderen en de overeenkomst 

beëindigen. . Eventuele gemaakte kosten om het product terug te krijgen komen ten laste van de 

huurder.  Bij niet nakoming van de eerste herinnering wordt de vordering(en) terstond uit handen 

gegeven aan een incasso bureau. Extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de huurder. 

 

Factuur dient binnen 14 dagen te zijn overgemaakt.  
 

Huurtarief 2021    [X] Eenmalige servicekosten  € 89,50 

[X] Lease abonnement Pro-GS 15    €  80,40 per maand  

[X] RVS-stofrooster   € 17,85   per maand  
 

Datum ingang Leaseovereenkomst ….-…-2020 

Hiervan opgemaakt en ondertekend   

op …………..2021…   te  Harderwijk 

 

Getekend door       Getekend Pro-GS Afzuigsystemen 

 

Naam        G.Schuurman  

 

Pro-GS Afzuigsystemen 
p/a Celsiusstraat 7 
3846 BK  Harderwijk 
0031 (0)6-47 970 494 

 
Kvk 67812554 
BTW NL001310049 

Rek NL98KNAB 0255 740 484 
 
www.Pro-GS.nl 
info@pro-gs.nl  

 


