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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
1. Het enkel ondertekenen van een prijsbestek, een bestelbon of leveringsbon, evenals het aanvaarden van een faktuur impliceert de
volledige instemming van de klant, zelfs niet-handelaar, met onderhavige huurvoorwaarden.
2. Alle verhuurde materialen blijven onder alle omstandigheden steeds eigendom van de verhuurder Arc-Productions bvba
3. Volgende begrippen dienen te worden verstaan als volgt :
- Bediening: de verhuurder staat niet in voor de bediening van de gehuurde goederen op de betreffende organisatie.
- Afhaling: de huurder staat in voor de afhaling en het terugbrengen van de gehuurde goederen op de zetel van de verhuurder met
een gesloten voertuig.
Indien het gehuurde materiaal niet op het afgesproken tijdstip wordt teruggebracht, wordt de huurder van rechtswege geacht in
gebreke te zijn voor de gehuurde goederen terug te bezorgen. De verhuurder kan in dat geval de huurprijs verder aanrekenen tot op
het ogenblik dat de materialen worden teruggebracht. Indien de materialen op een bij aangetekende aanmaning vooropgestelde
datum of na 60 dagen vanaf de datum dat ze dienden te worden terugbezorgd, nog niet werden teruggebracht, zal naast de vermelde bijkomende huurprijs tevens de verkoopprijs van het niet teruggebrachte materiaal worden aangerekend.
4. De huurder verbindt zich ertoe de geldende (milieu)wetgeving te respecteren en de verantwoordelijke artiest en/of zijn afgevaardigde ervan op de hoogte te brengen.
5. De huurder erkent ingevolge de inontvangstname de gehuurde goederen in goede staat te hebben gekregen. De huurder is
aansprakelijk voor de teruggave van de goederen in dezelfde staat. Onverminderd zijn verhaal op derden, is de huurder gedurende
de gehele huurtijd aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz... in de ruimste zin, zonder fout of
opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. De huurder is ook, over de gehele huurtijd
aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelf niet foutief, aan derden zou veroorzaken.
Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eisdie tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het
gehuurde.
De huurder dient de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode op afdoende wijze te laten verzekeren tegen schade,
diefstal, enz... De huurder zal bij het begin van de huur de betreffende polis aan de verhuurder voorleggen. Bij gebreke daaraan zal
de verhuurder gerechtigd zijn de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met recht op de in art. 3 voorziene schadevergoeding.
Bij totaal verlies of diefstal van een gehuurd goed zal de huurder gehouden zijn tot een vergoeding aan de verhuurder ten belope
van de nieuwwaarde van het goed. De huurder geeft bij deze volmacht om door de verzekeringsmaatschappij uit te betalen vergoedingen rechtstreeks over te maken aan de verhuurder.
Het is de huurder verboden de gehuurde goederen te demonteren of er herstellingswerkzaamheden aan uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zoals lasers, motoren, mechanische onderdelen en lampen en het daaruit volgende
herstellingen zijn ten laste van de huurder.
De verhuurder levert op de verhuurde materialen een waarborg van 1 jaar op electronische fouten.
In geval van bliksemschade of overspanning op het electriciteitsnet is de huurder of diens verzekeringsmaatschappij verantwoordelijk
voor de daaruit komende kosten.
6. Bij levering of plaatsing door de verhuurder dienen de terreinen toegankelijk te zijn voor het vervoer zodat de plaatsing ongehinderd
kan gebeuren, zoniet zullen wachttijden in rekening worden gebracht t.b.v. 35 EUR per uur.
De verhuurder behoudt zich het recht voor plaatsing of levering op een door de huurder aangeduide plaats te weigeren indien deze
onmogelijk of gevaarlijk is. In dat geval zal de verhuurder tevens recht hebben op een schadevergoeding t.b.v. 35% van de huurprijs
van de materialen.
7.

Het staat de verhuurder vrij een waarborgsom te eisen dewelke integraal wordt terugbetaald indien het gehuurde materiaal op
het overeengekomen tijdstip in onberispelijke staat terug in het bezit wordt gesteld van de verhuurder. Deze waarborg kan nooit
beschouwd worden als een voorschot op de huur.

8. In geval van overmacht zoals ziekte, sterfgeval, stormschade, schade ingevolge vorige verhuringen, of iedere andere onmogelijkheid
van de verhuurder om buiten zijn toedoen om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst
zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder. Zo kan de verhuurder in geen geval verantwoordelijk gesteld worden
voor de problemen dewelke zouden kunnen ontstaan ingevolge plots defect voor of tijdens de organisatie en er kan daaromtrent dan
ook geen enkele schadevergoeding worden gevorderd.
9. De fakturen zijn kontant betaalbaar op de woonplaats van de verhuurder, tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. In gevan
van niet-betaling der faktuur op de vervaldag, zal op het faktuurbedrag van rechtswege een konventionele verwijlintrest verschuldigd
zijn van 1% per begonnen maand vertraging, zonder dat daartoe enige schriftelijke aanmaning vereist is. Daareenboven zal het
faktuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een som gelijk aan 15% van het bedrag van de
faktuur, met een minimum van 85 EUR, en dit ten titel van forfaitaire en konventionele schadevergoeding, zonder dat daartoe enige
aanmaaning vereist is.
Indien de huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen, dan heeft de verhuurder het recht, op de kosten van de huurder de gehuurde goederen
terug te halen, waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel
beroep kunnen doen op de geleden schade zoals bv. winstderving e.d.m.
10. Enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk Arrondissement Gent en het Vredegerecht te Deinze zijn bevoegd voor alle geschillen die
kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst.

