ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN
Alle opgenomen voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgevoerde leveringen,
opdrachten en verhuurcontracten. U wordt geacht deze voorwaarden uitdrukkelijk en
ondubbelzinnig te aanvaarden op het moment dat u een bestelling plaatst, een opdracht
geeft of een huurcontract ondertekent. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet
tegenwerpnlijk aan ons indien we ze niet schriftelijk aanvaard hebben.
We aanvaarden enkel schriftelijke bestellingen en opdrachten. Indien we de prijs telefonisch
zijn overeengekomen, dient u de prijs nog te bevestigen in een brief of e-mail die u
ondertekent voor akkoord.
Indien de termijn niet uitdrukkelijk werd bepaald, is onze prijsofferte bindend tot en met 15
dagen nadat de offerte door ons werd opgesteld, en dat behoudens missing en/of
overmacht. Onjuistheden in de offerte dient u schriftelijk kenbaar te maken aan ons binnen
3 dagen nadat u de offerte ontvangen heeft. De vermelde prijzen op de contracten en op
offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
Een factuur betaalt u uiterlijk op de vervaldatum, een verhuurbon betaalt u bij het afhalen of
het leveren van het materiaal. Indien u niet tijdig betaalt, rekenen we u een forfaitaire
schadevergoeding aan van 15% op het totale bedrag en bovendien een verwijlintrest van
12% op jaarbasis. Dit gebeurt wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 14 dagen na de
aangetekende verzending van een aanmaning.
Elke begonnen maand telt voor een volledige. Alle nog openstaande facturen en/of
verhuurbonnen worden opeisbaar vanaf het moment dat u niet betaalt en alle nog uit te
voeren opdrachten en/of leveringen worden uitgesteld tot u alle achterstallige betalingen
voldaan heeft. De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incasso kosten -zowel
de buitengerechtelijke als gerechtelijkewaartoe de invordering van een onbetaalde factuur
aanleiding zal geven Klachten meldt u ons binnen 5 dagen na het ontvangen van de factuur
in een aangetekende brief, hierna is geen enkele klacht nog ontvankelijk. Indien er geschillen
ontstaan, zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
bevoegd. Houd er in dat geval dan wel rekening mee dat u gerechtskosten en uitvoerende
kosten zal moeten dragen.
Op alle transacties zijn de algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van toepassing, zelf
indien anders vermeld op de door de klant toegestuurde bestelbonnen. In geval van
geschillen zal enkel het Belgisch Recht van toepassing zijn. Elk geschil zal zonder uitzondering
bij de Rechtbanken van Brussel aanhangig worden gemaakt.

1

Inhoudsopgave
1.

Toepasselijkheid .............................................................................................................................. 3

2.

Definities.......................................................................................................................................... 3

3.

Huurperiode .................................................................................................................................... 3

4.

Tarieven ........................................................................................................................................... 3
4.1

Meerdere dagen ...................................................................................................................... 3

5.

Waarborg......................................................................................................................................... 3

6.

Annulering ....................................................................................................................................... 4

7.

Legitimatieplicht .............................................................................................................................. 4

8.

Gebruik ............................................................................................................................................ 4

9.

Vervoer ............................................................................................................................................ 4

10.

Werking ....................................................................................................................................... 4

10.1

Gekende staat.......................................................................................................................... 4

10.2

Probleem tijdens de huurperiode ........................................................................................... 5

11.

Transport ..................................................................................................................................... 5

11.1

Afhaling.................................................................................................................................... 5

11.2

terugbezorging ........................................................................................................................ 5

11.3

te late terugbezorging ............................................................................................................. 5

12.

Meldingsplicht ............................................................................................................................. 6

13.

Verzekering.................................................................................................................................. 6

13.1

Verzekering verhuurder .......................................................................................................... 6

13.2

Verzekering huurder................................................................................................................ 6

14.

Schade ......................................................................................................................................... 6

14.1

Schade toegebracht tijdens huurperiode................................................................................ 6

14.2

Schade door montage ............................................................................................................. 6

14.3

Aansprakelijkheid verhuurder ................................................................................................. 6

14.4

Terugname .............................................................................................................................. 7

15.

Geheimhouding ........................................................................................................................... 7

16.

Weigeringsrecht verhuurder ....................................................................................................... 7

17.

Gebruik door derden ................................................................................................................... 7

18.

SABAM ......................................................................................................................................... 7

19.

Geluidsnormen ............................................................................................................................ 7

20.

Akkoordverklaring ....................................................................................................................... 7

2

1. Toepasselijkheid
Deze algemene verhuurvoorwaarden (hieronder verder aangeduid als VV) zijn van toepassing op alle
overeenkomsten inzake verhuur door Ayrton Leyssens – Sound’az' met huurders gesloten en
betreffen de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Voor zover deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling
van de gevolgen van de hier bedoelde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene
voorwaarden van ‘Sound’az' inzake levering van goederen en diensten van toepassing.

2. Definities
In deze VV wordt verstaan onder: Verhuurder: Sound’az.
Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van
verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek,
alsmede muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt,
alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De
huurperiode vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het
magazijn van verhuurder verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer
terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder kan in geen
geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging van de huurperiode.

4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee
akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode te
voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

4.1 Meerdere dagen
Bij de huur van apperatuur voor meerdere dagen worden volgende tarieven gebruikt:
1 dag: standaardtarief
2 dagen: standaardtarief / dag
3 dagen: 90% standaardtarief / dag
1 week: 75% standaardtarief / dag
Indien langer gehuurd dan hierboven beschreven, wordt er een aangepaste prijs op maat
gemaakt.

5. Waarborg
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een waarborg te vragen aan
huurder.
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6. Annulering
Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van
huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de
voorgenomen huurovereenkomst annuleert,
- eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos
geschieden;
- eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs
verschuldigd;
- later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs
verschuldigd.

7. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich
te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

8. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is. De
huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg dragen voor
passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde
vrije toegang te verschaffen tot eender welke plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt
om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren.

9. Vervoer
De huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking af
magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking
geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.
Alle materiaal zal getransporteerd worden in een wagen, bestelwagen of vrachtwagen die geen
schade kan aanbrengen aan het gehuurde goed. Het voertuig dient keurig afgesloten te kunnen
worden. Het is niet toegestaan door de huurder om de materiaal in een aanhanger te vervoeren, een
uitzondering hierop is truss en passieve speakers.

10. Werking
10.1

Gekende staat

De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af
magazijn van verhuurder wordt geleverd. Eventuele klachten betreffende de staat van de
gehuurde apparatuur dienen derhalve te worden geformuleerd bij de in ontvangst name.
Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de
werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur
beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
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10.2

Probleem tijdens de huurperiode

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet,
dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf
storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij
zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of
gebreken in, of aan, of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden
gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het
gevolg zal zijn.

11. Transport
11.1
11.2

Afhaling
terugbezorging

De apparatuur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht
uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde
apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging
aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn
overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding
verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs
per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt
vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is
huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd
alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd
met 50% van die huurprijs.

11.3

te late terugbezorging

Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van
beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag
van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid,
11.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere
bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
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12. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is de huurder verplicht hiervan
terstond melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of
in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin
die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan
de verhuurder doen toekomen.
Indien de huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot
vergoeding van alle schade aan de verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde
gebeurtenissen.

13. Verzekering
13.1

Verzekering verhuurder

De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit dat
de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het
magazijn van de verhuurder verlaten.

13.2

Verzekering huurder

Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen
verlies, diefstal, vandalisme of alle andere aangerichte schade van of aan de gehuurde
apparatuur gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van de
gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder
meegedeeld.

14. Schade
14.1

Schade toegebracht tijdens huurperiode

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak
of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.

14.2

Schade door montage

Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde goederen door middel van spijkeren,
nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien de huurder zich niet houdt aan
het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht
zijn tot vergoeding van die gehele goederen die door huurder door overtreding van dit
verbod zijn beschadigd.

14.3

Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat
gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar
verwachting functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan
personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde apparatuur.
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14.4

Terugname

De terugname van de gehuurde goederen door verhuurder betekent niet onmiddellijk
aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een
termijn van 48 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen
niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde enz...
bekend te maken.

15. Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur
gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten
en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend
maken.

16. Weigeringsrecht verhuurder
De verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst
niet aan te gaan. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade welke hieruit kunnen
voortvloeien.

17. Gebruik door derden
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af
te staan, al of niet tegen vergoeding.

18. SABAM
Alle kosten met betrekking tot Sabam, billijke vergoeding...enz. die voortvloeien uit het door de
huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten
gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore
brengen en/of vastleggen geschiedt via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn
geheel voor rekening van de huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak
terzake door Sabam.

19. Geluidsnormen
De verhuurder is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke
reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zullen
gebeurlijke boetes/sancties worden verhaald op de huurder.

20. Akkoordverklaring
Met het onderschrijven van een huurovereenkomst verklaart huurder zich akkoord met alle
voorwaarden.
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