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Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Verhuurder:
• Wederpartij:
• Overeenkomst:
• Partijen:
• Derde:
• Voorwaarden:

Holiday Geluidsverzorging VOF. Grootbeeldscherm.nl is een handelsnaam van de vennootschap
onder firma: Holiday Geluidsverzorging VOF, gevestigd aan de Noord-Parallelweg 1c te (7641
AW) Wierden, KvK-nummer: 06046269.
de klant van Verhuurder die Verhuurder opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten
en/of diensten, dan wel met wie Verhuurder een overeenkomst heeft gesloten.
Elke overeenkomst betreffende de levering, verhuur en installatie van zaken en levering van
diensten of advieswerkzaamheden tussen Verhuurder en de Wederpartij.
Verhuurder en Wederpartij.
Een externe partij, niet zijnde Verhuurder of de Wederpartij.
Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
06046269.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Verhuurder
en haar Wederpartij(en).
2. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij voor de uitvoering Derden moeten
worden ingeschakeld.
3. De door de Wederpartij (of Derde) gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door
Verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Als er zich een situatie voordoet waar deze Voorwaarden geen uitkomst bieden, dan zijn de afspraken uit de
Overeenkomst bindend. Op het moment dat er geen sprake is van een Overeenkomst, gelden de schriftelijk gemaakte
afspraken of verbintenissen.
5. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten welke voortvloeien uit nadien tussen
Verhuurder en Wederpartij gesloten Overeenkomsten.
6. Als een bepaling uit deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigd is blijven de overige bepalingen van kracht.
7. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk zijn en uitdrukkelijk door Verhuurder
worden aanvaard. De afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN | OFFERTES | TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Alle aanbiedingen en offertes van Verhuurder zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3. Een aanbieding/offerte vervalt, als de aanvaarding hiervan door de Wederpartij niet schriftelijk en/of binnen 30 dagen
wordt bevestigd.
4. Verhuurder kan niet aan haar aanbiedingen/offertes worden gehouden, als de Wederpartij, naar termen van
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de
aanbieding/offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Verhuurder zijn eerst geldig, nadat deze schriftelijk door
Verhuurder zijn aanvaard.
6. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Verhuurder een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) heeft
aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd aan de Wederpartij. Verhuurder is pas gebonden vanaf de datum waarop
zij de opdracht heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te
geven.
7. Als de aanvaarding door de Wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
aanbieding/offerte opgenomen aanbod, is Verhuurder daar niet aan gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder schriftelijk anders verklaart.
8. Verhuurder is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd.
ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Verhuurder zal de in de Overeenkomst vervatte prestaties op grond van de op dat moment beschikbare kennis naar
beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Verhuurder het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door Derden.
3. De Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens, waarvan Verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Verhuurder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Verhuurder zijn verstrekt, heeft Verhuurder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
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te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in
rekening te brengen.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Verhuurder is uitgegaan van de
door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Verhuurder kenbaar behoorde te zijn.
ARTIKEL 5. HUUR(PRIJS)
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de Overeenkomst is vermeld. De in
de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW, brandstof, transport, verzekeringspremie en
montage/demontagekosten.
2. Tenzij anders overeengekomen worden bij het bepalen van de huurperiode ook zaterdagen, zon- en feestdagen en
overige vrije dagen meegerekend. Een gedeelte van een dag geldt als gehele dag.
3. Tenzij anders overeenkomen, wordt de huurprijs berekend vanaf de dag waarop het gehuurde aan Wederpartij ter
beschikking is gesteld tot en met de dag dat Verhuurder weer in bezit is gesteld van het gehuurde.
4. Tenzij anders overeengekomen, zijn de huurprijzen gebaseerd op gebruik gedurende maximaal 8 uur per dag of
gedurende maximaal vijf werkdagen van maximaal 8 uur. In het geval het gehuurde meer dan het voormelde aantal
uren wordt gebruikt dan wordt het tarief als volgt berekend: de eerstvolgende 8 uren wordt 80% van het geldende
uurtarief in rekening gebracht en de daaropvolgende 8 uren, 60% van dat tarief.
5. Verhuurder houdt zich het recht voor meerkosten te factureren indien:
a) de constructie waarin/waaraan Verhuurder zijn producten dient te plaatsen volgens Verhuurder niet deugdelijk is;
b) de ruimte waar Verhuurder dient te leveren en/of ophalen (volgens Verhuurder) niet (goed) bereikbaar is;
c) er niet begonnen kan worden met de werkzaamheden vanwege het ontbreken van een juiste stroomvoorziening.
Tot meerkosten kunnen o.a. worden gerekend: Reis- en verblijfskosten, kosten voor (extra) werkzaamheden alsmede
de wachttijd.
ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het nog openstaande bedrag uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te
geschieden.
2. Verhuurder houdt zich het recht voor een aanbetaling van maximaal 50% te verlangen en van de wederpartij te
verlangen dat de volledige som uiterlijk bij oplevering op rekening van Verhuurder is bijgeschreven.
3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft met de betaling binnen de in lid 1 genoemde termijn, is zij van rechtswege in
verzuim. De Wederpartij is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het opeisbare bedrag en zal worden
berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige
factuurbedrag/de volledige factuurbedragen.
4. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Wederpartij direct rente
aan Verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als een volle maand.
5. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, dan wel de werkelijke incassokosten (met een
minimum van € 450,00).
6. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald.
7. Elke bevoegdheid van de Wederpartij tot verrekening of opschorting van betaling uit welke hoofde en om welke reden
dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
ARTIKEL 7. MEERWERK
Alle door de wederpartij voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst gelden als meerwerk.
De wederpartij is gehouden kosten verband houdende met het meerwerk te voldoen. In het geval het meerwerk wordt
uitgevoerd door Verhuurder, dan dient de wederpartij rekening te houden met een basis uurtarief van maximaal Euro 55,exclusief btw. In het uurtarief zijn eventuele kosten voor materiaal, gereedschap en overige attributen niet meegenomen.
Indien het meerwerk wordt uitgevoerd door een derde partij, dan kunnen andere tarieven van toepassing zijn. Voor
werkzaamheden tussen 20.00 en 7.00 uur, in het weekend, op zondag en/of officiële feestdagen kunnen eveneens andere
tarieven van toepassing zijn.
ARTIKEL 8. AFLEVERING | PLAATSING | RETOURNERING
1. Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Verhuurder in acht zullen worden genomen, zijn deze
slechts indicatief van aard en binden deze Verhuurder niet. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de
opgegeven leveringstermijn nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn.
2. Het gehuurde wordt op de overeengekomen (af)leverdatum op het terrein van Verhuurder aan Wederpartij ter
beschikking gesteld, tenzij partijen zijn overeengekomen dat het gehuurde wordt afgeleverd en opgehaald op een
door de Wederpartij aangewezen locatie. In dat geval komen de kosten van aan- en afvoer voor rekening van
Wederpartij.
3. Verhuurder zal door wederpartij gehuurde producten enkel plaatsen als de constructie waarin/waaraan Verhuurder zijn
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producten dient te plaatsen volledig is opgeleverd.
4. Indien Verhuurder zijn producten in een ‘stand alone’ opstelling levert, dan mag er na oplevering niets zonder
toestemming van Verhuurder aan deze opstelling worden gemonteerd. De wederpartij moet Verhuurder toestemming
vragen wanneer er werkzaamheden plaatsvinden op een kleinere afstand dan 25 centimeter van een door Verhuurder
geleverd product.
5. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de opgeleverde opstelling. De wederpartij draagt
eindverantwoordelijkheid en heeft ingestemd met de wijze waarop Verhuurder zijn producten heeft geplaatst.
6. De wederpartij dient te zorgen voor een goede aanrijroute, zonder blokkades, zodat Verhuurder producten zonder
problemen kan leveren. Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging/onmogelijkheid tot leveren als
de aanrijroute volgens Verhuurder niet deugdelijk is.
7. Verhuurder levert zijn producten, tenzij anders overeengekomen, enkel op een vlakke en verharde
oppervlakte/ondergrond.
8. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de aflevering plaatsvindt op een andere locatie dan op het terrein van
Verhuurder, dient de Wederpartij ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken
leverdag aanwezig is voor inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is heeft
Verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De Wederpartij zal alsdan de transportkosten verschuldigd
zijn. Verhuurder kan, na overleg met de Wederpartij, echter ook het gehuurde afleveren, doch bij verschil van mening
of de afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en /of de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op de
Wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hiertoe.
9. Tenzij anders overeengekomen dienen van Verhuurder gehuurde producten daags na afloop van de huurperiode voor
11 uur in de ochtend bij Verhuurder te zijn geretourneerd. Is overeengekomen dat van Verhuurder gehuurde producten
na afloop van de huurperiode door Verhuurder worden opgehaald? Dan dienen de producten op het afgesproken
tijdstip klaar staan om opgehaald/ gedemonteerd te worden op de afgesproken locatie. Voldoet de wederpartij niet aan
deze voorwaarden? Dan kan Verhuurder aanvullende kosten in rekening brengen jegens de wederpartij. Tot
aanvullende kosten kunnen o.a. worden gerekend: Huurkosten en gederfde inkomsten omdat het product niet bij
andere projecten gebruikt kan worden, wachtgeld, reis- en verblijfskosten en kosten voor het inhuren van
(plaatsvervangend) personeel.
ARTIKEL 9. OPLEVERING
1. De wederpartij is gehouden het geleverde prompt na (op)levering te inspecteren alsmede de resultaten van
dienstverlening en service prompt te controleren.
2. Voor zover sprake is van montage ter plaatse wordt als oplevering beschouwd de feitelijke oplevering. Het werk wordt
als opgeleverd beschouwd als Verhuurder zijn werkzaamheden volledig heeft afgerond en dit aan de Wederpartij heeft
medegedeeld.
3. Indien de Wederpartij op het moment van (op)levering niet aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de
uitdrukkelijke medewerking van de wederpartij.
ARTIKEL 10. KLACHTEN
1. Beweerde technische defecten dienen binnen 4 uur na constatering telefonisch bij Verhuurder te worden gemeld via
telefoonnummer +31546577001. Klachten dienen vervolgens binnen 8 dagen na constatering schriftelijk bij Verhuurder
te worden ingediend.
2. Verzuimt de wederpartij binnen deze termijn telefonisch en schriftelijk een klacht bij ons in te dienen, dan hoeft de
klacht/hoeven de klachten niet door Verhuurder behandeld te worden.
3. De wederpartij dient Verhuurder tevens te allen tijde in staat te stellen de geuite klacht/klachten te controleren.
ARTIKEL 11. OVERMACHT
1. Indien Verhuurder, wegens overmacht, enige verplichting jegens de Wederpartij niet kan nakomen, wordt de nakoming
hiervan opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand, met een maximum van twee maanden. Na deze twee
maanden hebben Partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, schriftelijk te ontbinden
2. Verhuurder is niet tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet
behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen.
3. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten de macht van Verhuurder die van zodanige
aard is, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Verhuurder gevergd kan worden. Hieronder wordt
mede verstaan: staking, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades, natuurrampen, epidemieën, gebrek
aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden,
brand, machinebreuk, storingen in het bedrijf van Verhuurder, problemen bij toeleveranciers en/of maatregelen van
enige overheidsinstantie.
4. Verhuurder is niet bevoegd tot opschorting als nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer
dan zes maanden heeft geduurd. In dat geval wordt de Overeenkomst ontbonden. Partijen hebben geen recht op
vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
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ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID WEDERPARTIJ
1. Wederpartij is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen: schade door
vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, voor zover deze schade niet wordt vergoed
door een door Verhuurder afgesloten verzekering. Als Verhuurder aanspraak moet maken op een door haar voor het
gehuurde afgesloten verzekering, is Wederpartij gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen
risico aan Verhuurder te voldoen.
2. Indien de wederpartij het wenst zal Verhuurder op schriftelijk verzoek van de wederpartij en met doorberekening naar
de wederpartij, te leveren apparatuur voor huur, verhuur, verzekeren. Het verzekeringstarief wordt op aanvraag in een
offerte verwerkt.
3. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of ontstaan, zoals
schade aan onderliggende vloeren en/of verhardingen.
4. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient Wederpartij Verhuurder hiervan
onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Wederpartij is volledig aansprakelijk voor schade, die Verhuurder lijdt als
gevolg van nalatigheid in zijn meldingsplicht.
5. Wederpartij is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen de schade waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld
op grond van dit artikel.
ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
1. De aansprakelijkheid van Verhuurder is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade en letselschade, aan zaken/producten
en personen van de Wederpartij, veroorzaakt door een aantoonbaar Gebrek aan de gehuurde zaak/het gehuurde
product of door opzet of grove schuld van Verhuurder.
2. De aansprakelijkheid van Verhuurder is bovendien beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval onder de door
haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering terzake wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid voor overige
(gevolg)schade en vermogensschade, hoe ook genaamd, hieronder mede verstaan huur/koop van een vervangende
zaak/vervangend product, omzet -en/of winstderving, vertragingsschade en stagnatieschade, wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
3. Als het gehuurde niet op de overeengekomen datum of gedurende de gehele huurperiode aan Wederpartij ter
beschikking kan worden gesteld zal Verhuurder alles in het werk stellen om Wederpartij vervangend materiaal aan te
bieden. Als Verhuurder daar niet in slaagt of het door Verhuurder aangeboden alternatief niet door Wederpartij wordt
geaccepteerd, is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot het terugbetalen aan Wederpartij van reeds betaalde
huurpenningen.
4. Wederpartij zal Verhuurder vrijwaren voor eisen van Derden op grond van schade met, door of in verband met de
gehuurde zaak/het gehuurde product.
5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
ARTIKEL 14. SCHADEVERGOEDING
1. De wederpartij komt in aanmerking voor een schadevergoeding in de vorm van een kwijtschelding wanneer van
Verhuurder gehuurde producten technisch niet functioneren. De kwijtschelding zal evenredig zijn aan de duur van het
technisch niet functioneren van producten welke de wederpartij van Verhuurder heeft gehuurd. Bijvoorbeeld: Huurt de
wederpartij een product 1 dag en functioneert het gehuurde product niet gedurende de gehele dag? Dan komt de
wederpartij in aanmerking voor een kwijtschelding, welke maximaal 100% van de tussen wederpartij en Verhuurder
overeengekomen huursom van het technisch niet functionerende product van Verhuurder bedraagt. Huurt de
wederpartij een product 2 dagen en functioneert het gehuurde product niet gedurende 1 dag? Dan komt de wederpartij
in aanmerking voor een kwijtschelding, welke maximaal 50% van de tussen wederpartij en Verhuurder
overeengekomen huursom van het technisch niet functionerende product bedraagt. Huurt de wederpartij een product
2 dagen en functioneert het gehuurde product niet gedurende een halve dag? Dan komt de wederpartij in aanmerking
voor een kwijtschelding, welke maximaal 25% van de tussen wederpartij en Verhuurder overeengekomen huursom
van het technisch niet functionerende product van Verhuurder bedraagt. Huurt de wederpartij een product 3 dagen en
functioneert het gehuurde product niet gedurende 1 dag? Dan komt de wederpartij in aanmerking voor een
kwijtschelding, welke maximaal 33% van de tussen wederpartij en Verhuurder overeengekomen huursom van het
technisch niet functionerende product van Verhuurder bedraagt. Et cetera.
2. Het recht op kwijtschelding vervalt indien het niet functioneren van producten welke de wederpartij van Verhuurder
huurt veroorzaakt worden door de wederpartij, personeel van de wederpartij, kennissen van de wederpartij, derden of
elementen van buitenaf. Enkele voorbeelden van situaties waarbij het recht op kwijtschelding vervalt zijn: Fysieke
aanraking, blootstelling van een led scherm aan temperaturen hoger dan 50 graden, blootstelling van een indoor led
scherm aan vocht of (vloeibare) stof(fen), het technisch niet 100% functioneren van producten welke geen eigendom
zijn van Verhuurder maar wel zijn aangesloten op door Verhuurder verhuurde producten en het niet aan de praat krijgen
van gehuurde apparatuur door gebrekkige kennis bij de wederpartij.
3. Kwijtscheldingen zijn enkel van toepassing op technisch niet goed functionerende producten gehuurd van Verhuurder.
Huurt de wederpartij een meervoud van een bepaald product en functioneert 1 van deze producten technisch niet naar
behoren? Dan komt de wederpartij in aanmerking voor een kwijtschelding van (een deel van) de tussen wederpartij en
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Verhuurder overeengekomen huursom van het technisch niet functionerende product. Huurt de wederpartij meerdere
producten van Verhuurder en functioneren 2 van deze producten technisch niet naar behoren? Dan komt de wederpartij
in aanmerking voor een kwijtschelding van (een deel van) de tussen wederpartij en Verhuurder overeengekomen
huursom van de 2 technisch niet functionerende producten. Als ≥ 99,9999% van de leds op een led scherm goed
functioneren, kan de huurder dit niet aanmerken als een technisch niet goed functionerend product. Technisch niet
goed functioneren van 1 of enkele producten welke de wederpartij van Verhuurder heeft gehuurd mag nooit worden
aangevoerd als argument om de betaling uit te stellen/niet te voldoen.
4. De maximale schadevergoeding is een kwijtschelding van maximaal 100% van de tussen Verhuurder en wederpartij
overeengekomen huursom voor de huur van de door Verhuurder verhuurde producten.
5. Kwijtscheldingen worden alleen toegewezen indien de wederpartij met zekerheid kan aantonen dat een
product/producten welke van Verhuurder zijn gehuurd technisch niet functioneert/functioneren en dit te wijten is aan
een technisch defect van een van Verhuurder gehuurd product/ gehuurde producten. Indien de wederpartij hulp van
Verhuurder inschakelt en Verhuurder constateert dat de door Verhuurder geleverde producten technisch in orde zijn
of het defect veroorzaakt is door invloeden van buitenaf, dan kan Verhuurder meerkosten in rekening brengen jegens
de wederpartij. Onder meerkosten vallen onder andere: Arbeidsloon, reis- en verblijfskosten, kosten voor het gebruik
van tolwegen, et cetera.
6. Het recht van de wederpartij op kwijtschelding vervalt wanneer niet volledig wordt voldaan aan voorwaarden welke
worden weergegeven in deze Voorwaarden.
ARTIKEL 15. KLACHTEN
1. Beweerde technische defecten dienen binnen 4 uur na constatering telefonisch bij Verhuurder te worden gemeld via
telefoonnummer +31546577001. Klachten dienen vervolgens binnen 8 dagen na constatering schriftelijk bij Verhuurder
te worden ingediend.
2. Verzuimt de wederpartij binnen deze termijn telefonisch en schriftelijk een klacht bij ons in te dienen, dan hoeft de
klacht/hoeven de klachten niet door Verhuurder behandeld te worden.
3. De wederpartij dient Verhuurder tevens te allen tijde in staat te stellen de geuite klacht/klachten te controleren.
ARTIKEL 16. HERSTEL
1. Storingen aan van Verhuurder gehuurde apparatuur worden in Europa kosteloos voor rekening van Verhuurder
verholpen door reparatie of vervanging, mits is voldaan aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
a) wederpartij heeft de apparatuur niet zelf gerepareerd/ bewerkt;
b) wederpartij heeft de apparatuur niet blootgesteld aan abnormale omstandigheden;
c) de storing wordt veroorzaakt door externe factoren;
d) wederpartij heeft geen instellingen veranderd;
e) producten zijn niet gebruikt op een manier welke in strijd is met de aanwijzingen van Verhuurder.
2. Indien noodzakelijk dient er altijd voldoende ruimte te zijn voor Verhuurder om (herstel)werkzaamheden uit te voeren.
Indien deze ruimte ontbreekt, dient dit door de wederpartij te worden geregeld. Verhuurder kan nimmer
verantwoordelijk worden gehouden voor kosten welke hiermee gepaard gaan.
ARTIKEL 17. EINDE VAN DE OVEREENKOMST
Verhuurder heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst door een
schriftelijke verklaring aan Wederpartij te ontbinden in geval van:
a) niet behoorlijke nakoming door Wederpartij van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden;
b) aanvraag van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij;
c) beslag op de Machine door derden;
d) omstandigheden bij Wederpartij, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Verhuurder met zich
brengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren.
ARTIKEL 18. CONDITIE VAN HET GEHUURDE NA HUURPERIODE:
Producten welke de wederpartij van Verhuurder heeft gehuurd dienen na afloop van de huurperiode in gelijke conditie te
verkeren als de conditie waarin de producten verkeerden toen Verhuurder de producten (op)leverde/(af)leverde/mee gaf
aan de wederpartij. Indien producten na afloop van de huurperiode beschadigd en/of vervuild zijn, kan Verhuurder kosten
in rekening brengen voor alle herstelwerkzaamheden uitgevoerd door Verhuurder of derden. In het geval van diefstal, zal
de wederpartij alle kosten welke Verhuurder moet maken om (een) vervangend(e) product(en) aan te schaffen moeten
vergoeden.
ARTIKEL 19. ANNULEREN
1. Wederpartij heeft de mogelijkheid een overeenkomst met Verhuurder kosteloos te ontbinden wanneer de wederpartij
besluit af te zien van deelname aan een evenement als gevolg van:
- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel als gevolg van een ongeval bij de wederpartij of naaste familieleden
van de wederpartij in de eerste of tweede graad in een periode van 365 dagen voor aanvang van de huurperiode.
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- Overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel als gevolg van een ongeval bij werknemers van de wederpartij of naaste
familieleden van werknemers van de wederpartij in de eerste of tweede graad in een periode van 100 dagen voor
aanvang van de huurperiode.
- Het uitvallen van vervoersmiddelen, waardoor de wederpartij het bedrijf/de organisatie door niemand kan laten
vertegenwoordigen.
- Schade aan eigendommen van de wederpartij door brand, inbraak, ontploffing, blikseminslag, storm, overstroming
of een andere oorzaak welke door Verhuurder als valide wordt geïnterpreteerd.
- Ernstige schade aan producten welke de wederpartij op een tentoonstelling had willen opstellen.
- Als de wederpartij zwanger is en hierdoor besluit niet deel te nemen aan het evenement.
Bij annulering op valide gronden zal Verhuurder een eventueel ontvangen aanbetaling binnen 14 dagen terugstorten
op rekening van de wederpartij.
Bij annulering op valide gronden zal Verhuurder enkel de onkosten in rekening brengen welke Verhuurder in opdracht
van de wederpartij heeft gemaakt. Tot onkosten kunnen worden gerekend: Annuleringskosten accommodatie, reis- en
verblijfskosten, transportkosten, materiaalkosten ten behoeve van een maatwerk oplossing voor de wederpartij,
arbeidskosten voor het maken van een maatwerkoplossing voor de wederpartij.
Indien de organisatie van een evenement waar u aan deelneemt ervoor kiest het evenement uit te stellen naar een
andere datum, dan heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder meerkosten om te boeken naar de
nieuwe datum van het evenement. Enige voorwaarde: Het moet voor Verhuurder mogelijk zijn om op de nieuwe datum
te kunnen leveren. Mocht Verhuurder levering op de nieuwe datum niet kunnen garanderen, dan mag Verhuurder de
overeenkomst met de wederpartij eenzijdig en kosteloos ontbinden.
In overige gevallen geldt: Indien de wederpartij een overeenkomst heeft gesloten met Verhuurder voor huur, verhuur,
al dan niet in combinatie met dienstverlening, dan gelden navolgende annuleringsvoorwaarden: Tot 14 dagen voor de
overeengekomen leverdatum kan de wederpartij kiezen voor kosteloze annulering van de huurovereenkomst. Bij
annulering in de periode van 13 dagen tot 7 dagen voor de overeengekomen leverdatum is de wederpartij een bedrag
van 33% van het offertebedrag aan Verhuurder verschuldigd. Bij annulering in de periode van 6 dagen tot 3 dagen
voor de overeengekomen leverdatum is de wederpartij een bedrag van 66% van het offertebedrag aan Verhuurder
verschuldigd. Bij annulering binnen 72 uur voorafgaand aan het afgesproken tijdstip van levering is de wederpartij
100% van he offertebedrag aan Verhuurder verschuldigd. Indien voor annulering van een huurovereenkomst door
Verhuurder kosten zijn gemaakt ten behoeve van de ontvangen opdracht, dan moeten deze door de wederpartij worden
vergoed.

ARTIKEL 20. VERBOD DOOR OVERHEID
Wordt een door Derden georganiseerd evenement waar de wederpartij aan deel zou nemen (tijdelijk) verboden door de
overheid om verspreiding van een virus/ziekte/infectie te voorkomen? Dan zijn onderstaande aanvullende bepalingen van
toepassing: Bij definitieve afgelasting van een eenmalig evenement kan de wederpartij een overeenkomst met Verhuurder
kosteloos, eenzijdig, opzeggen. Als het evenement wordt uitgesteld naar een andere datum of het een terugkerend
evenement betreft, kan de wederpartij de overeenkomst kosteloos omboeken naar de nieuwe vastgestelde datum. Daarbij
geldt dat Verhuurder op de nieuw vastgestelde datum over voldoende apparatuur en mankracht dient te beschikken.
Verhuurder zal de Wederpartij informeren of dat het geval zal zijn.
ARTIKEL 21. VEILIGHEID
Verhuurder houdt zich te allen tijde het recht voor door Verhuurder geleverde producten uit te schakelen en/of af te breken
wanneer deze buiten geplaatst zijn en de (voorspelde) weersomstandigheden dit volgens Verhuurder noodzakelijk maken.
Verhuurder kan deze beslissing nemen op basis van eigen waarneming. Verhuurder houdt zich eveneens het recht voor
te weigeren om door de wederpartij gehuurde producten te plaatsen wanneer de situatie/constructie/opstelling
waar/waaraan/waarin Verhuurder zijn producten zou moeten monteren/plaatsen volgens Verhuurder niet deugdelijk is,
waardoor de veiligheid volgens Verhuurder niet kan worden gegarandeerd. Verhuurder is in deze gevallen nimmer
verantwoordelijk/aansprakelijk voor eventueel ontstane schade.
ARTIKEL 22. GESCHILLEN
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Verhuurder is uitsluitend bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
ARTIKEL 23. SLOTBEPALING EN VINDPLAATS
1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 06046269.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de Overeenkomst.
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Meer informatie?
Aarzel niet contact met ons op te nemen als u vragen heeft na het lezen van deze algemene voorwaarden. Komt een
bepaald onderwerp niet voor in onze algemene voorwaarden? Laat het ons weten. Wij zijn erg flexibel en bieden onze
klanten de mogelijkheid om met eigen input te komen; aanvullende voorwaarden kunnen in veel gevallen in een
huurovereenkomst worden opgenomen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u vooraf precies weet wat u kunt
verwachten als u met ons gaat samenwerken en halen enkel voldoening uit ons werk als afnemers na afloop
van een project tevreden terugkijken op door ons geleverde producten en dienstverlening.
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