Afdeling verhuur feestmateriaal:
Feestmateriaal Diksmuide
051.69.84.11
051.51.05.74
Maagdhoek 26
Depots: Eke

8600 Esen
9810 Nazareth

Praktisch en uurregeling
Praktisch
Bezichtigen
 Enkel op afspraak
Bestellen
 Bestellen met referentie nummers kan via telefoon, email of fax. Voor hygiëne zijn bestek – porselein ea.
verpakt per volume , deze worden verhuurd per verpakkingseenheid. Goederen worden voor transport
mee gegeven in bakken –paletten –boxen. Afmeting container box breedte 1,10meter hoogte 2,05
meter
Huurprijs
 De huurprijs is voor een periode van 3 dagen (1dag levering-1dag gebruik-1dag ophaling).
 Voor langere huurperiodes zijn er tarieven op maat.
 Voor porselein –glazen -bestek- linnen is de was inbegrepen (etensresten ea. dienen verwijdert te zijn),
bestellingen met porselein-glazen-bestek dienen in de voormiddag terug gebracht te
worden worden.
 Andere goederen dienen proper terug te keren, Supplementaire reiniging (vuil meubilair, … ), sorteren,
extra laad-los tijd, … , wordt gerekend per tijdsblok van 5 min=3€.
Betaling en waarborg
 Bij iedere verhuur bestelling wordt een waarborg gerekend, afhankelijk van de omvang van de
bestelling. De waarborg wordt terug gestort (gelieve IBAN & BIC nr mee te delen) na controle van de
goederen in onze magazijnen. Enkel contante cash betaling, inclusief waarborg bij afhaling of levering.
Bij vooruitbetaling (externe depots) dient het bedrag op onze rekening te staan vÓÓr levering of
afhaling.
Belangrijke info
 Alle goederen dienen terug gesorteerd, in/op de juiste bakken – paletten – boxen – karren, terug
bezorgd te worden, zoals geleverd. Linnen na gebruik niet in pvc maar droog bewaren, risico op
schimmel. Voor porselein –glazen -bestek- linnen is de was inbegrepen (etensresten ea. dienen
verwijdert te zijn), bestellingen met porselein-glazen-bestek dienen in de voormiddag terug
gebracht te worden worden.
 Supplementaire reiniging (vuil meubilair, … ), sorteren, extra laad-los tijd, … , wordt gerekend per
tijdsblok van 5 min=3€.
 Problemen met goederen dienen voor uw feest door gegeven te worden!! Na uw feest wordt geen
verhaal van eventuele tekorten – beschadigingen aanvaard.
 Onze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing.
 Alle prijzen exclusief 21% btw.

Uurregeling
Levering
Vaste transport vergoeding, 10 minuten laad – en 10 minuten los tijd zijn gratis inbegrepen. Er dient steeds 1
verantwoordelijke aanwezig te zijn bij levering en ophaling. Extra diensten worden graag voor u verzorgd
:Levering op verdiep, plaatsing van goederen, uitladen van transport boxen, … . Deze gevraagde diensten, dienen
voor de planning, vooraf meegedeeld te worden.
Huurperiode weekend: standaard levering en ophaling op onze vaste uren.
 Leveren: Vrijdag tussen 9u en 16u
 Ophaling: Maandag tussen 9u en 16u
Depot Eke:
 Leveren: donderdag tussen 13u en 20u
 Ophaling: Maandag tussen 13u en 20u
 Op specifieke uren: meerprijs
Huurperiode tijdens de week:
 Leveren en ophalen volgens afspraak
Afhaling
Enkel onder gesloten vorm, op professionele wijze en in één afhaling. Meubilair wordt meegegeven in container
/boxen. Terug brengen in open vorm (geen aanhangwagen, … ) =boete 100€
Huurperiode weekend: steeds vermelden welk tijdsblok u afhaalt en terug brengt.
 Vrijdag tussen 8u-10u/16u-18u of Zaterdag tussen 9u - 12u.
 Terugbrengen: Maandag tussen 8u-10u/16u-18u. (porselein-glazen-bestek enkel voormiddag)
Huurperiode tijdens de week:
 Volgens afspraak
Depot Eke :
 Afhaling-terugbrengen enkel op afspraak met contact persoon
Huurperiode Feestdagen
 Dag voor feestdag = uurregeling vrijdag
 Feestdag= gesloten
 Dag na feestdag = maandag
Lange huurperiode: tarieven op maat

Algemene voorwaarden
Hieronder aangeduid als de verhuurder en de huurder, wordt overeengekomen wat volgt:
1.1De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, de machines, werktuigen en installaties, als nader beschreven op bon, leveringsbon, detail, factuur
of andere.
1.2De huurder erkent de voorwerpen die hij huurt ontvangen te hebben, ze goed te kennen en ze te aanvaarden in de staat waarin zij zich op heden bevinden.
1.3De 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.
1.4De 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.
1.6De huurder zal bij het afhalen of bij levering de volledige huurprijs (incl.waarborg) contant betalen, tenzij anders overeengekomen.
1.7Deze overeenkomst is afgesloten voor een huurtermijn.. Bij annulatie van huurtermijnen worden volgende onkostenvergoedingen toegepast worden: meer dan
14 dagen voor huurtermijn=25% van de kostprijs, vanaf 14 dagen =50% van de kostprijs.
1.8Niet-betaling van de huurprijs op de vastgestelde data, verkeerde behandeling of gebrek aan onderhoud van de gehuurde goederen, zal de ontbinding van
ambtswege van de overeenkomst tot gevolg hebben, onverminderd de rechten van de verhuurder op schadevergoeding, zowel voor ontijdige contractbreuk als
voor gebeurlijke beschadiging van de goederen.
1.9Het 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.
1.10Er wordt bij bestellingen een waarborg gevraagd worden. De waarborg zal hem terugbetaald worden bij beëindiging van de overeenkomst en na controle van
de goederen. Deze waarborgsom brengt ten bate van de huurder geen interest op.
Voor al onze transacties gelden de algemene voorwaarden, tenzij anders schriftelijk vermeld.Ze zijn onafscheidelijk van onze aanbiedingen en
orderbevestigingen verbonden.
De huur gaat in van zodra de goederen in ontvangst worden genomen door de huurder of diens gemachtigde in onze magazijnen.
Port, laad- en loskosten zijn steeds ten laste van de huurder en op zijn risico(10min laad- en 10min lostijd inbegrepen). Extra uren=36€/u+BTW.
2.1Risico:
De huurder draagt gedurende de hele huurtijd het risico, dus ook tijdens het vervoer heen en terug.De goederen worden door de verhuurder steeds afgeleverd in
perfecte staat. Bij ontvangst dient de huurder(of verantwoordelijke) dit te controleren. De in ontvangstneming geldt als onherroepelijke aanvaarding.Klachten
nopens de levering der goederen en de geleverde prestaties, geformuleerd na deze aanvaarding, zullen automatisch afgewezen worden en als ongegrond worden
aanzien. De huurder dient alle goederen in diezelfde perfecte staat terug te geven. Hij is aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarden
enz. in de ruimste zin. Hij kan tegenover de verhuurder geen toeval, overmacht, fout van een derde enz. inroepen. Terugname door de verhuurder betekent
anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. In geval van schade beschikt de verhuurder over een termijn van 30 dagen na de
terugname om de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, herstelkost enz. bekent te maken en dit telefonisch of schriftelijk. Bij negatieve respons
binnen de 8 dagen wordt er een aangetekend schrijven doorgevoerd en dit met een onkosten vergoeding van 125€. Na het telefonisch en/of schriftelijk
verwittigen van een eventuele schadevergoeding, heeft de huurder 5 dagen om het tegensprekelijke in onze magazijnen te komen waarnemen.Na deze termijn
wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten evenals alle
bijkomende schadekosten aan de huurder aan te reken. De huurder is ook, over de gehele huurtijd aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed
of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor verdere eisen die tegen deze gericht zouden
worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.
2.2Huurprijs
De huurprijzen worden berekend volgens de tarieflijst. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve huurtijd korter is dan het vooropgestelde of door
contante betaling. Iedere stijging van de prijzen van de goederen ongeacht hoe deze stijging ontstaat, tussen de besteldatum en de datum van levering of afhaling
valt ten laste van de koper. Bij vuile teruggave, uitgezonderd linnen en tafelgerei(porselein, bestek en glazen) kunnen er supplementaire reinigingskosten
aangerekend worden = 36.00€ /u excl btw .
2.3Einde van de huur
De huurder dient het gehuurde op de afgesproken datum terug te brengen in onze magazijnen en dit volgens afspraak. In geval van niet-teruggave op de
afgesproken datum wordt de huurder van rechtswege geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. Een ingebrekestelling is daartoe niet nodig. Een
huurtijd = 3 dagen. Indien de effectieve huurtijd overschreden wordt, dan zal de huurprijs verhoogd worden, per huurtijd. Door het louter in gebreke zijn wordt
de huurprijs automatisch verhoogd met een minimum van 125€ schadevergoeding, buiten de verlenging van de huurtermijn.De verhuurder heeft dan de
mogelijkheid het gehuurde te laten terughalen op kosten van de huurder: kosten verhaalbaar op de huurder op loutere voorlegging van de desbetreffende rekening
voor het demonteren, ophalen, vervoeren, afladen enz. De verhuurder moet zich daartoe niet voorafgaand tot de rechte wenden.
2.4Betalingsvoorwaarden
Onze facturen of rekeningen zijn contant betaalbaar op onze zetel. BTW lastens de klant. De factuur kan niet meer geprotesteerd worden éénmaal 6 dagen na
verzending zijn verstreken. Facturen zijn betaalbaar tot de vermelde vervaldag. Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswegen en zonder
ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten van 1% per maand. Bovendien wordt het factuurbedrag met 20% verhoogd ten titel van forfaitaire
schadeloosstelling, met een minimum van 125€. Bevoegd zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de verkoper en/of verhuurder. Klachten
moeten bij levering of afhaling van de goederen gedaan worden.
2.5Gebruiksrichtlijnen
Het elektrische materieel dient vakkundig aan het net te worden aangesloten en dit op de juiste spanning. De huurder dient zich te strekken naar alle wettelijke en
reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het in het bezit hebben van de gehuurde apparatuur het vermijden van hinder,
enz. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat de huurder alleen in voor de kosten en alle risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen
zoals belastingen, taksen, vergunningen verplichte controle- of beveiligingsmaatregelen enz. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde
controlemaatregelen te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen die
met het gebruik of bezit verband houden. De verhuurder verklaart hierbij op de hoogte te zijn van de gebruiksrichtlijnen met betrekking tot de gehuurde goederen
en deze op professionele manier uit te voeren, zonder de verhuurder hiervoor aansprakelijk te kunnen stellen. Alle toestellen op worden gebruikt op eigen risico.
2.6Allerlei
Indien de huurder verschillende huurtermijnen heeft gereserveerd of afgesproken, kan der verhuurder verdere huurtermijnen steeds weigeren, indien een vorige
nog niet is betaald of niet alle goederen werden teruggegeven. De verhuurder kan ook elke overeengekomen of afgesproken verhuring weigeren, indien hij
slechte inlichtingen heeft over de huurder en zeker bij geprotesteerde wissels, faling, ongedekte cheques, vertraging in de betaling, enz.In diezelfde gevallen kan
de verhuurder op kosten van de huurder de gehuurde voorwerpen terughalen waar ze zich ook bevinden en er onmiddellijk terug over beschikken. De huurprijs
zal alsdan verworven blijven aan de verhuurder. Niet-afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of de niet inontvangstneming ervan, ontslaat de
huurder niet van de betaling van de huursom voor de overeengekomen tijd of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele
schadeloosstelling.Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt als gevolg van een ernstige tekortkoming van de huurder, verkeerd gebruik, verplaatsing naar
het buitenland, niet-betalen van de verschuldigde huur of waarborg afstand van het gehuurde aan derden enz. is de huurder minstens verplicht onverminderd het
recht van de verhuurder op de andere alhier voorziene schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen of opgegeven huurtijd,
vermeerdert met een schadeloosstelling, gelijk aan de 20% van de het factuurbedrag met een minimum van 125€. Wanneer herstelwerkzaamheden tengevolge
van een normale slijtage noodzakelijk wordt, dient de huurder daarvan onmiddellijk de verhuurder in kennis te stellen en het toestel terug te brengen. De huurder
heeft geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking en kan er ook geen rechten uit putten tot ontbinding van de huurovereenkomst. Andere
herstelwerkzaamheden mogen nooit door de huurder zelf worden uitgevoerd of in diens opdracht. Deze dienen door de verhuurder uitgevoerd doch door de
huurder betaald, ook indien zij het gevolg zijn van overmacht of daden van derden. De verhuurder wijst formeel alle algemene voorwaarden af, gedrukt op
brieven of op documenten uitgaande van de klanten. Wanneer de klant een bestelling doorgeeft erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene
voorwaarden en deze als bindend in de onderliggende relatie te beschouwen.Alle nodige vergunningen en/of verzekeringen die nodig zijn voor gehuurde
goederen, zijn ten laste van de huurder.Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, files, enz niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst
uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder recht op enige schadevergoeding. Schade of ongelukken waarvoor wij
aansprakelijk kunnen zijn, moeten ons binnen twaalf uur, voor personenschade, en binnen vierentwintig uur, voor materiële schade, worden meegedeeld.
Niettegenstaande de verkoop blijft het model ons eigendom, vermits alle rechten in exclusiviteit voorbehouden worden. Ontwerpen, proeven, modellen blijven
onze exclusieve eigendom. Deze namaken, reproduceren, wijzigen, of voorleggen aan derden, is, op straffe van schadevergoeding, verboden. De huurder kan op
geen enkele manier recht bekomen tot het verkrijgen van een schadevergoeding ten nadele van de verhuurder en kan op geen enkele manier de verhuurder iedere
vorm van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten laste leggen.

