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Toepassing  
1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, geschieden al onze werken, leveringen en diensten 
onder de algemene voorwaarden hierna bepaald. Zij maken integraal deel uit van de offerte en de 
overeenkomst. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op 
de documenten uitgaande van de opdrachtgever. Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden 
kan slechts aan ons tegengeworpen worden indien wij er voorafgaand en schriftelijk onze 
instemming mee betuigd hebben. Dergelijke afwijking of wijziging zal bovendien slechts eenmalig 
gelden.  

Offerte  
2. Onze offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, 
waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan 
deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Bijkomende wensen van onze opdrachtgevers, 
onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk 
vermeld is in onze offertes, is niet in onze prijs inbegrepen.  
3. Alle prijzen zijn netto en exclusief BTW.  
4. De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid 
geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van of uitvoering van het werk. 
Eventuele wijzigingen in het taxatieregime nadat de offerte werd ondertekend zullen aangerekend 
worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.  

Verhuurvoorwaarden  
5. Er dient een verharde ondergrond aanwezig zijn op de plaats van het evenement. Bij afwezigheid, 
dienen er rijplaten aanwezig te zijn op de route ernaartoe, de plaatsen waar er gemanoeuvreerd 
moet worden en op de locatie zelf. Obstakels dienen verwijderd te worden.  
6. De vereiste elektriciteit en watervoorzieningen dienen beschikbaar te zijn op de locatie en dienen 
aangesloten te blijven tot na controle van de toestellen.  
7. De huurder dient in te staan voor de nodige (parkeer)vergunningen en toelatingen bij de 
gemeente en bij de andere instanties.  
8. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn bij aflevering en bij teruggave van het gehuurde goed, zodat 
er een tegensprekelijke plaatsbeschrijving kan opgemaakt worden. De huurder dient de materialen 
te testen bij afhaling of in ontvangstname en de in ontvangstname houdt in dat de huurder zich 
akkoord verklaart met het uitzicht, de toepassing en de inwendige en uitwendige staat van de 
apparatuur. 
9. De huurder is steeds verplicht een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden 
beschouwd als een voorschot op of betaling van de huur en geeft nooit recht op interesten. Deze 
waarborg dient ten laatste bij de in ontvangstname van het gehuurde goed betaald te worden. Bij 
nietbetaling van de waarborg hebben wij het recht het contract te verbreken en alle tot dan toe 
gemaakte kosten aan de huurder door te rekenen. De waarborg wordt pas aan de huurder 
teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.  
10. De aansprakelijkheid van de huurder met betrekking tot het gehuurde goed gaat in bij 
overhandiging van de mobiele Bar op het adres bepaald in de offerte. De huurder is uitsluitend 
aansprakelijk voor de bewaring/het gebruik van de door hem gehuurde apparatuur. Hij zal deze 
gebruiken als een goed huisvader en op het einde van de huurtermijn in goede staat teruggeven.  
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De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en beschadiging en dit tot het moment dat het gehuurde 
goed – na afhaling door de verhuurder – zich terug op de rijweg bevindt. 
11. Het gehuurde goed is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid (in stilstaande toestand) en 
voor schade aan het voertuig. Eventuele vrijstellingen die in geval van schade opgelegd worden door 
de verzekeringsmaatschappij zijn ten laste van de huurder.  
12. Bij beschadiging dient een Europees aanrijdingsformulier ingevuld te worden door de 
schadeveroorzakende en schadelijdende partij en ondertekend bezorgd te worden aan de 
verhuurder. Ingeval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is de huurder verplicht 
hiervan onmiddellijk melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal, 
verlies of vandalisme hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en een kopie van die aangifte 
onmiddellijk aan de verhuurder doen toekomen.  
13. De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de vervanging van de gehuurde materialen 
indien deze door een technisch defect buiten enige schuld van de huurder onbruikbaar zouden zijn 
geworden. Op generlei wijze zal de verhuurder ooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke 
gevolgschade ook die de huurder zou lijden ten gevolge van een defect van de verhuurde materialen 
en alleszins is de aansprakelijkheid van de verhuurder voor directe schade beperkt tot de 
overeengekomen huurprijs van de apparatuur excl. BTW.  
14. Annulatie - stopzetting  
Bij annulatie of stopzetting door de huurder, bedragen de annulatiekosten:  

- 25% van de totale vergoeding bij annulatie tot 3 maanden voor de datum van de prestatie; 
- 50% van de totale vergoeding bij annulatie tot 2 maanden voor de datum van de prestatie;  
- 75% van de totale vergoeding bij annulatie tot 1 maand vóór de datum van de prestatie; 
- 100% van de totale vergoeding bij annulatie minder dan 1 maand vóór de datum van de prestatie 
15. Het is de huurder verboden de gehuurde goederen onder te verhuren of op welke wijze dan ook 
over te dragen.  

Verkoopvoorwaarden  
16. De door ons geleverde goederen blijven uitsluitende eigendom van de verkoper totdat de prijs, 
inclusief intresten, kosten en belastingen, volledig is voldaan. Intussen is het de koper verboden de 
goederen te vervreemden, of op enige wijze te bezwaren, of er veranderingen aan te brengen die de 
waarde zouden kunnen verminderen, indien de koopprijs niet volledig is betaald. 
17. Alle klachten betreffende de leveringen, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen geldig 
indien zij schriftelijk gemeld worden bij aangetekend schrijven binnen de acht kalenderdagen na 
levering van de goederen, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van 
verval. Voor verborgen gebreken vangt dezelfde termijn van acht kalenderdagen aan vanaf de dag 
waarop het gebrek ter kennis kwam van de opdrachtgever of vanaf de dag wanneer hij er kennis van 
had dienen te nemen. Ter zake wordt conventioneel bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in 
artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek drie maanden bedraagt vanaf de datum van de levering. 
Onze kennis inzake verborgen gebreken wordt nooit vermoed, maar moet worden bewezen. 
18. Onze vrijwaringsverplichtingen m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder 
dan deze van onze leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze 
leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onze aansprakelijkheid kan nooit verder 
strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van ons een bijkomende schadevergoeding kan 
geëist worden. Onze aansprakelijkheid vervalt indien de door ons geleverde goederen worden 
blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en –slijtage; indien de 
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opdrachtgever of welke derde anders dan een aangestelde van onze firma ook, herstellingen of 
wijzigingen aanbrengt of ingeval van een verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de 
materialen. 
19. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnen door de opdrachtgever niet 
worden ingeroepen om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten.  

Factuur 
20. Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen 
na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. 
21. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap, netto zonder korting, uiterlijk op 
de vervaldatum zoals vermeld op de factuur en bij gebreke daaraan binnen de vijf dagen na 
factuurdatum. In geval van verhuur geldt de betaling als reservatiebevestiging. 
22. Bij elke laattijdige of achterstallige betaling, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever van 
rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, op het schuldig gebleven saldo een 
verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet vermeerderd met 1 procent per 
jaar, tot op datum van integrale betaling. 
23. Daarenboven wordt bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, na 
vergeefse ingebrekestelling, bij wijze van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding 
wegens buitengerechtelijke kosten, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van € 
125,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit bedrag wordt verhoogd met alle 
invorderingskosten. 
24. Bij niet-tijdige betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, behouden wij ons 
het recht voor onze verdere werkzaamheden op te schorten tot volledige betaling van de nog 
openstaande bedragen. 
25. Wordt de betaling in schijven overeengekomen, dan wordt het openstaand saldo van rechtswege 
en zonder ingebrekestelling ineens opeisbaar, vermeerderd met rente en schadebeding, bij niet of 
niet tijdige betaling van een der schijven. 
26. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg, zodat de huidige 
algemene voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle innings- en protestkosten van een 
aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de opdrachtgever.  

Kennisname 
27. De opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden in al haar 
geschreven en gedrukte bepalingen. 
28. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen 
onverkort bestaan. 

Geschillen 
29. Ingeval van betwisting die niet in der minne kan geregeld worden, zijn alleen de rechtbanken van 
het arrondissement waarbinnen de uitbatingszetel van onze firma gevestigd is bevoegd om 
eventuele geschillen te beslechten. In ieder geval is enkel en alleen het Belgische recht van 
toepassing 


