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HUUROVEREENKOMST GELUIDS-EN LICHTINSTALLATIE

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :
Artikel 1
De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, de installaties, nader beschreven
en opgesomd in artikel 10 van deze overeenkomst;
Artikel 2
De huurder erkent de voorwerpen die in voormelde inventaris opgesomd zijn in ontvangst te
hebben genomen, ze goed te kennen en ze te aanvaarden in de staat waarin zij zich op heden
bevinden;
Artikel 3
De verhuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle opgesomde voorwerpen zijn volle en onbelaste
eigendom zijn en dat geen ervan het voorwerp uitmaken van enige gerechtelijke
beslaglegging of eigendomsvoorbehoud;
Artikel 4
De huurder verklaart vertrouwd te zijn met het gebruik der in huur gegeven goederen en
verbindt er zich toe er een oordeelkundig gebruik van te maken en ze in goede staat van
werking en onderhoud te bewaren;
Artikel 5
De huurder neemt alle werkings en onderhoudskosten te zijnen laste voor de hele duur van de
huurovereenkomst en zal ze bij het einde ervan in perfecte staat, enkel rekening houdend met
de normale gebruiksslijtage, aan de verhuurder teruggeven;
Artikel 6
De huurder zal aan de verhuurder het bedrag betalen dat vermeld staat op de
huurovereenkomst. Dat bedrag moet op het rekeningnummer BE83 7310 4121 9315 van de
verhuurder geboekt zijn uiterlijk 30 dagen na de huur datum.
Artikel 7
Deze huurovereenkomst is afgesloten voor voor de periode vermeld op de huurovereenkomst.
Artikel 8
Verkeerde behandeling zal aan de verhuurder een recht op schadevergoeding doen ontstaan en
het bedrag voor herstelling zal in rekening gebracht worden;
Artikel 9
Het zal de verhuurder te allen tijde toegelaten zijn toegang te hebben tot de plaatsen waar de
verhuurde goederen zich bevinden en ze aan een onderzoek te onderwerpen;
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Artikel 10
Deze huurovereenkomst heeft betrekking op de goederen die vermeld staan op de
huurovereenkomst.

Artikel 11
De verhuurder heeft het recht om een waarborg te vragen op de verhuurde goederen. Deze
waarborg zal terugbetaald worden bij beëindiging van de overeenkomst in de mate waarin hij
zich van zijn verplichtingen ten opzichte van de verhuurder zal gekweten hebben. Deze
waarborgsom brengt ten bate van de huurder geen interest op.
Artikel 12
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke stroompannes en andere problemen
die zich voordoen die niet inherent aan de installatie te wijten zijn. De plaats waar het
evenement wordt georganiseerd zal zelf dienen in te staan voor de nodige en geschikte
elektriciteitsvoorzieningen en andere nutsvoorzieningen.
Artikel 13
Bij de bevestiging van een bestelbon/offerte, dient deze door de huurder gehandtekend te
worden.
Zonder een getekende bestelbon/offerte word er geen materiaal meegegeven met de klant.
Artikel 14
Indien de klant een bestelling met getekende bestelbon/offerte zonder geldige reden annuleert
word er een annulatiekost van 25% van het offerte bedrag aangerekend.
Artikel 15
Bij verhuurcontracten vanaf 1000 euro, exclusief BTW vragen wij een voorschot van 30%. Te
betalen 10 dagen voor het evenement.
Artikel 16
Materialen (zoals tapijt, tape, scheurdoek, ...) die na afloop van de huur afgevoerd dienen te
worden als restafval worden niet terug meegenomen door onze diensten, tenzij expliciet
overeengekomen en mits een meerkost.

