ALGEMENE HUURVOORWAARDEN STEREOTRONIC BVBA

ART 1. TOEPASSING: Op alle bestellingen en overeenkomsten van Stereotronic bvba zijn de hierna beschreven voorwaarden van toe passing. De ondertekening van de offerte
en/of bestelbon door de klant, houdt in dat de klant kennis heeft genomen van en instemt met de algemene voorwaarden (hierna genoemd AV) en impliceert dat de klant afsta nd
doet van zijn eigen voorwaarden. Iedere afwijking moet, om geldig te zijn, schriftelijk vermeld worden en uitdrukkelijk door alle partijen zijn aangenomen. Een organisator van een
bepaald evenement die gebruik maakt van de goederen van Stereotronic bvba wordt gelijkgesteld als huurder, onderworpen aan de algemene huurvoorwaarden. Het huren van
goederen door een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een/de ouder(s) of voogd. Dienaangaande is/zijn de ouder(s) of de voogd
persoonlijk aansprakelijk.

ART 2. RESERVATIE & ANNULERING: Gebeurt middels het nemen van een optie hetwelk enkel schrifteli jk door de huurder kan worden opgegeven. Stereotronic bvba heeft ten
allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. Annulering is kosteloos indien aan Stereotronic bvba meegedeeld eerder dan op de 3

de

dag voor de aanvang van de huurperiode. Indien later, zal de huurprijs voor 100 % worden aangerekend.

ART 3. OFFERTES/PRIJZEN: Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De door Stereotronic
bvba verstrekte prijzen en/of modaliteiten na aanvraag van een offerte vanwege de klant, worden gegeven zonder enige verbinte nis vanwege Stereotronic bvba. Gegevens,
voorwaarden en prijzen voorkomend in catalogi, advertenties, prijslijsten, nieuwsbrieven of op de website van Stereotronic bvba hebben slechts het karakter van een benaderende
aanduiding waaraan Stereotronic bvba ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen. De klant dient de offerte te hand - en te dagtekenen en deze terug te sturen naar Stereotronic
bvba. De huurder wordt geacht de door Stereotronic bvba gehanteerde verhuurtarieven (zoals vermeld op de website) te kennen e n daarmee akkoord te gaan.

ART 4. HUURPERIODE & ONDERVERHUUR: Het materiaal wordt verhuurd voor één gehele periode van m instens 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode wordt vastgesteld bij
bestelling en vangt aan op het tijdstip waarop het volgens de overeenkomst gehuurd materiaal het magazijn van Stereotronic bvba verlaat en eindigt op het tijdstip waarop het
gehuurd materiaal weer terugkomt in dat magazijn. Verlenging van de huur is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van Stereotronic bvba, reke ning houdend met een wijziging van
de overeengekomen verhuurprijs. De huurder mag in geen geval het materiaal in bruikleen geven of onderverhuren aan derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Stereotronic
bvba toegestaan, waarbij in zulks geval de oorspronkelijke huurder volledig verantwoordelijk blijft voor het materiaal, alsoo k betaling.

ART 5. WAARBORGSOM: De huurwaarborg, welke bij het aangaan van de huur kan gevraagd worden, dient voorafgaand aan de eigenlijke huur betaald te worden en is bes temd
ter garantie van de diverse verplichtingen van de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor om vervallen huurtermijn en te compenseren met deze waarborgsom, evenals
kosten van herstelling,…

ART 6. LEVERING EN LOCATIE: De levering van de goederen gebeurt principieel in de magazijnen van Stereotronic bvba, op rekeni ng en risico van de huurder, waarbij niet-stipte
afhaling de huurprijs integraal verschuldigd blijft. Het vervoer van het materiaal dient te geschieden in een daartoe capabel gesloten voertuig. Indien overeengekomen dat de
goederen worden geleverd, zal Stereotronic bvba ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de
leveringstermijn kan echter nooit, ook niet na in gebreke stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling. De locatie en orga nisatie van het evenement dient conform de wettelijke
bepalingen te zijn. De huurder dient dan ook onder meer na te zien of de elektriciteitsvoorzieningen voldoen aan de wettelijke normen en geschikt zijn voor de geh uurde elektrische
toestellen, alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen, in het bijzonder bij slechte weersomstandigheden, te zorgen voor de nodige
vergunningen,… Kosten (herstelling en verlies van inkomsten) welke voortvloeien uit schade door overbelasting van het net, el ektriciteitspannes, waterschade, brandschade,… zijn
dan ook volledig ten laste van de huurder. Stereotronic bvba heeft steeds het recht de plaats waar het gehuurde materiaal zich bevindt of gebruikt wordt te bezoeken zon der hiervoor
enige inkom te betalen. Indien er tijdens zo’n bezoek onregelmatig gebruik van het materiaal wordt vastgesteld, is Stereotronic bvba gerechtigd het verhuurde materiaal onmiddellijk
terug mee te nemen, zonder evenwel de huursom terug te moeten betalen.

ART 7. GEBRUIK: Stereotronic bvba verbindt er zich toe de materialen in goed werkende staat te verhuren. De huurder erkent de goederen in perfecte staat van werking te hebben
ontvangen, verbindt zich ertoe als goede huisvader zorg te dragen voor het betreffend materiaal, tevens het materiaal enkel t e gebruiken voor het doel waarvoor het ontworpen is en
te zorgen voor een passende en veilige opslag ervan. Onder geen enkel beding is het de huurder toegestaan de merknamen, stick ers, logo’s of serienummers van Stereotronic bvba
te verwijderen of onleesbaar te maken.

ART 8. GEBREKEN, SCHADE & MELDINGSPLICHT: De huurder wordt geacht iedere tekortkoming/gebrek vastgesteld aan de in huur gegeven goedere n, onverwijld telefonisch ter
kennis te brengen van Stereotronic bvba. Bij gebrek aan dusdanige kennisgeving, zal geen enkele klacht, noch opmerking worden aanvaard noch enige vermindering of niet-betaling
van de huursom aanvaard worden en zal de herstelling dienen te gebeuren op kosten van de huurder. Het is de huurder geenszins toegestaan zelf herstellingen uit te voeren aan het
materiaal, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In geval van diefstal, beschadiging, verlies van de goederen,… door de huurder, door derden of door overmacht is
de huurder als enige aansprakelijk. Bij verlies of diefstal dient de huurder de nieuwwaarde van het materiaal onmiddellijk te vergoeden, onafhankelijk van het feit dat klacht zal
worden neergelegd bij de bevoegde politionele diensten. Alle kosten voor eventuele herstellingen of reeconditionering zullen aan de normaal geldende herstelprijs (onderdelen in
natura + transport + werkuren) in rekening worden gebracht.

ART 9. VERZEKERINGEN: De huurder verklaart zich akkoord met het feit dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn va naf het ogenblik dat deze het magazijn verlaten.
Niets belet de huurder evenwel zelf een dekkende verzekering af te sluiten.

ART 10. FACTUREN, WANBETALING & TERUGBRENGEN MATERIAAL: De huurprijs is initieel contant betaalbaar, netto en zonder korting, dit op het ogenblik van afhaling of
levering van de gehuurde goederen, behoudens andersluidende overeenkomst. Bij een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de
bankrekening van Stereotronic bvba. Bij ongemotiveerd gemis aan betaling op de vervaldag van de fac tuur, vervallen alle eventuele toegestane kortingen en betalingsmodaliteiten
en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het n og verschuldigd bedrag ten belope van 10 % per jaar.
Bovendien zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum
van € 75,00. Deze vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Het gehuurde materiaal moet door de huurder aan het
magazijn van Stereotronic bvba worden teruggebracht uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode een einde neem t, zoals vermeld op de bestelbon of op de
offerte. Indien zulks niet het geval zal de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder een schade vergoeding verschuldigd zijn. Bij niet tijdige
terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding zonder enige aanmaning noch voorafgaandelijk ingebrekestelling de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen
huurperiode overschreden wordt. Indien geen datum tot terugbrenging zou overeengekomen zijn, wordt het gehuurde materiaal bes chouwd als gehuurd voor 1 dag. Bij diefstal,
verlies, pertinente weigering tot teruggave,… zal het verhuurde materiaal onmiddellijk en van rechtswege worden aangerekend a an de normale verkoopprijs.

ART 11. BEVOEGDHEID: Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing. Alle geschillen, van welke aard ook, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechte lijk arrondissement Dendermonde.

