Algemene Voorwaarden
1

Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1

De hiernavolgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gesloten
tussen Amusivent V.O.F., Kuipstraat 55, 9940 EVERGEM – BTW BE 0652 871 762 (hierna genoemd de
verhuurder) en de klant (hierna genoemd de huurder).

1.2

De uitvoering van voorvermelde werken en/of leveringen impliceert dat u akkoord gaat met de volledige
inhoud van deze bestelling, met inbegrip van onze Algemene Voorwaarden, die uw algemene voorwaarden
uitsluiten.

2

Reservatie en annulering

2.1

Een bestelling door een huurder is steeds bindend.

2.2

Fouten en vergissingen door de huurder bij reservering of bevestiging komen volledig voor risico en rekening
van de huurder. Het gaat hier bijvoorbeeld om een vergissing van datum of gekozen goederen of vergetelheid.

2.3

De huurder kan de reservatie van de gehuurde goederen kosteloos annuleren binnen een termijn van 24 uren
na de bestelling, met uitzondering van bestellingen die binnen de 3 werkdagen geleverd dienen te worden.

2.4

In geval de huurder op een later ogenblik (> 24 uren na reservatie) de reservatie annuleert, dan zal de huurder
een percentage van het totale huurbedrag (met uitzondering van transportkosten) verschuldigd zijn aan de
verhuurder. Later dan 24u na reservatie en tot 14 dagen voor het evenement bedraagt dit 50%, vanaf 14 dagen
voor aanvang het evenement bedraagt dit 100%. Dit ten titel van schadevergoeding wegens verlies en gederfde
winst.

2.5

Enkel voor springkastelen geldt een ‘slecht-weer-garantie’. Er kan gratis geannuleerd worden tot 12u voor
aanvang van het evenement, mits wederzijds akkoord tussen huurder en verhuurder. De verhuurder behoudt
in alle geval het recht om een springkasteel niet te plaatsen in geval van slecht weer.

3

Eigendom en bestemming

3.1

Alle verhuurde materialen blijven eigendom van de verhuurder en dienen uitsluitend voor eigen gebruik van de
huurder. Onderverhuring of uitlenen aan andere personen of organisaties is niet toegestaan, tenzij dit
schriftelijk werd overeengekomen.

4

Prijzen en betalingen voor particulieren en ondernemers

4.1

Al onze prijzen zijn vermeld in euro en exclusief btw, tenzij anders vermeld op de offerte.

4.2

Particulieren. De factuur is contant te betalen bij levering/uitvoering dan wel vooraf over te schrijven. Bij
voorafgaande overschrijving dient het totale verschuldigde bedrag door de verhuurder zijn ontvangen voor
aanvang van de huur of uitvoering van de werken. Indien het verschuldigde bedrag de verhuurder niet heeft
bereikt op het ogenblik van de levering, dan is de klant gehouden alsnog contant te betalen bij levering. Indien
de klant in gebreke blijft wordt dit beschouwd als een annulering (zie artikel 2.4).

4.3

Ondernemers. Houders van een geldig Belgisch btw-nummer krijgen een betalingstermijn van maximaal 30
dagen. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest
verschuldigd, waarbij de intrestvoet bepaald wordt door de Wet van 2 augustus 2002 (Wet
betalingsachterstand Handelstransacties – thans 8%). Bovendien is ten titel van contractuele schadevergoeding
een verhoging van 10% op de hoofdsom verschuldigd en administratiekosten, met een minimum van 50 EUR.

5

Duur van de overeenkomst

5.1

Huurovereenkomsten worden afgesloten voor de duur van één dag, tenzij anders vermeld op de offerte.

5.2

In geval van afhaling door de huurder is het de verantwoordelijkheid van de huurder om de goederen tijdig
terug te brengen bij de verhuurder. In geval dit niet tijdig en binnen de vooraf bepaalde voorwaarden gebeurt,
heeft de verhuurder het recht om de dagprijs aan te rekenen tot de dag dat de goederen terug worden bezorgd.
In geval van levering en afhaling door de verhuurder dienen de goederen op de afgesproken plaats en tijdstip
ter beschikking worden gesteld. Zoniet zullen extra werkuren worden aangerekend.

6

Aansprakelijkheid en verzekering

6.1

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de tijd dat
deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld. De huurder zal daartoe de materialen verzekeren tegen
schade door o.a. storm, verlies, diefstal, beschadiging of vandalisme of ten gevolge van brand.
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6.2

De verhuurder zal te goeder trouw en volgens de regels van de kunst de materialen plaatsen. De verhuurder
kan in geen geval aansprakelijk geworden gesteld voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de
huurder of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de
verhuurde goederen bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak, als tijdens de stand van het goed. De
huurder dient voorzorg te nemen door het nemen van een aansprakelijkheidsverzekering en zal deze, alsook
het bewijs van betaling van de premie, voorleggen op eerste verzoek daartoe van de verhuurder.

6.3

Eventuele hulp ter plaatse door vrijwillig personeel, door de huurder aangeworven, valt niet onder de
ongevallenverzekering van de verhuurder.

6.4

Alle vergunningen die voortvloeien uit de organisatie van het evenement en het gebruik van de materialen zijn
volledig ten laste van de huurder, die het bewijs daarvan op eerste verzoek daartoe van de verhuurder zal
voorleggen.

7

Ernstige tekortkomingen

7.1

In geval van ernstige tekortkoming in hoofde van de huurder (o.m. het beschadigen van het gehuurde goed,
gebrek aan onderhoud, wijzigen van de bestemming enz.), heeft de verhuurder het recht om de
huurovereenkomst jegens de huurder te ontbinden en zal de huurder gehouden zijn een schadevergoeding te
betalen gelijk aan de toegebrachte schade en gevolgschade van welke aard ook, meer een schadevergoeding
wegens onder meer –en niet limitatief- derving huurinkomsten.

8

Overmacht

8.1

In geval de verhuurder ingevolge overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie.

8.2

Onder overmacht van de verhuurder wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of
deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzien of voorzienbaar was. Problemen
met toeleveranciers en maatregelen van enige overheidsinstantie behoren tevens tot dergelijke
omstandigheden.

8.3

De huurder heeft in geval van overmacht geen enkel recht op enige compensatie van welke aard dan ook. Reeds
betaalde voorschotten worden wel teruggekeerd indien deze niet dienden voor de aankoop van materiaal.

9

Schade, diefstal en verlies

9.1

De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, vervuiling, verlies of diefstal van het gehuurde materiaal. De
huurder is gehouden tot de vergoeding van de nieuwprijs van de materialen en/of onderdelen in geval van
beschadiging of verdwijning.

9.2

Reparaties aan onze materialen mogen enkel door de verhuurder uitgevoerd worden.

10

Specifieke huurvoorwaarden vloeren en tenten

10.1

Op- en afbouw
10.1.1 De prijzen voor vloeren en tenten zijn enkel geldig indien met een vrachtwagen en/of heftruck (door de
huurder voorzien) tot aan de locatie van de plaatsing van de tent kan gereden worden en daar ter
plaatse kan gelost/geladen worden.
10.1.2 De datum en het tijdstip voor de levering en/of afbouw wordt door de verhuurder aan de huurder
meegedeeld in de week van het evenement. Vertragingen van meer dan één uur worden telefonisch
doorgegeven aan de organisatie op de dag zelf.
10.1.3 De organisator dient bij aankomst van de verhuurder de precieze locatie aan te duiden waar de
materialen moeten komen. Dit kan niet meer gewijzigd worden na de start van de opbouw.
10.1.4 De huurder houdt rekening met de afmetingen van de tent. Er dient rondom de benodigde ruimte
minimum één meter extra gerekend te worden als werkruimte.
10.1.5 Bij een harde ondergrond (asfalt, beton of klinkers) heeft de verhuurder het recht tot boren van gaten
voor de bevestiging van metalen pinnen om de tent vast te ankeren. Zoniet zullen betonblokken als
tegengewicht worden gebruikt tegen meerprijs. Schade aan het terrein kan nooit ten laste van de
verhuurder zijn, ook niet schade aan leidingen en kabels veroorzaakt door piketten of welkdanig ander
materiaal noodzakelijk voor de op- of afbouw.
10.1.6 Op datum van de afbouw zorgt de huurder dat alle tenten leeg en vrij zijn. Indien de verhuurder de dag
zelf de tenten moet vrijmaken, worden deze personeelskosten volledig doorgerekend. Ook eventuele
wachttijden veroorzaakt door geparkeerde auto’s, geen verkeersvrije straten of pleinen, enz. worden
aangerekend.
10.1.7 Tijdens de op- en afbouw dient door de huurder een elektriciteitsvoorziening voorzien te worden tot op
max. 20m van de door ons geplaatste installaties.
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10.2

Maatregelen voor de veiligheid
10.2.1 Na einde van het evenement én elke avond/nacht dient de tent volledig en winddicht te worden
afgesloten door de huurder en op diens verantwoordelijkheid.
10.2.2 Bij wind vanaf 4 Beaufort moet de tent maximaal afgesloten worden (alle grondbaren erin, alle ritsen
en andere sluitingen dicht), ook tijdens een evenement.
10.2.3 Bij storm (>8 Beaufort) dient de tent geëvacueerd te worden door de huurder en op diens
verantwoordelijkheid. Alle personen dienen de tent te verlaten en een veilig onderkomen op te zoeken.
Iedereen dient uit de buurt van de tent te blijven voor het geval deze zou invallen of wegwaaien. De
verhuurder dient in dit geval onmiddellijk telefonisch in kennis te worden gesteld van de situatie zodat
deze ter plaatse kan komen om de situatie te evalueren en om gepaste maatregelen te kunnen treffen.
10.2.4 Bij sneeuwval is de huurder verplicht de nodige verwarmingstoestellen in de tent te voorzien zodat dat
de sneeuw kan smelten en niet op de dakconstructie blijft liggen om zodoende het gevaar van instorting
te vermijden.
10.2.5 Teneinde de brandveiligheid te waarborgen mag er geen verlichting of andere warmtebronnen tegen
het zeil van de tenten worden gehangen. Goedgekeurde verlichting en verwarming kunnen gehuurd
worden bij de verhuurder.
10.2.6 Het verwijderen of verplaatsen van de windverbanden is ten strengste verboden en kan in beperkte
gevallen enkel door de verhuurder gebeuren. Door het verwijderen of verplaatsen door de huurder
komt de volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de stabiliteit en alle mogelijke daaruit
voortvloeiende gevolgen ten laste van de huurder.
10.2.7 Het is de huurder niet toegestaan om lasten of andere zaken te bevestigen aan het frame van de tent.

10.3

Diversen
10.3.1 Het is verboden te bakken, te braden of te frituren in de tenten of om de tent als stalling voor dieren te
gebruiken, te verwarmen met open vuur of staande gasbranders, tenzij mits schriftelijke toestemming
door de verhuurder.
10.3.2 Het gebruik (zowel op de zeilen als de tentstructuur) van plakband of andere kleverige materialen,
crêpepapier en papierconfetti is ten strengste verboden. Het verwijderen van eventuele tape en
lijmresten zal in alle gevallen worden aangerekend onder de vorm van schade en extra
personeelskosten voor de reiniging.
10.3.3 Zowel bij plaatsing als bij afbraak dient de huurder of zijn verantwoordelijke aanwezig te zijn om
tegensprekelijk de staat van de gehuurde goederen vast te stellen. Bij gebreke daaraan zal worden
aangenomen dat de goederen in goede staat werden afgeleverd en zal de staat van de goederen door de
verhuurder binnen de drie werkdagen na afbraak aangetekend aan de huurder opgezonden worden,
geldend als bewijs tussen de partijen.
10.3.4 Door weersomstandigheden kan er zich soms condensatiewater vormen in de tent dat naar beneden
kan druppen of lekken. Dit is te vermijden door een goede verluchting en/of verwarming te plaatsen.
Schade opgelopen door condensatiewater valt nooit ten laste van de verhuurder.
10.3.5 De verhuurder kan een optionele tentverzekering tegen brand, rook, storm, hagel, waterschade en
vandalisme aanbieden aan de huurder met een vrijstelling van 1500,00 euro ten laste van de klant en
per individueel incident. Bij het niet-nemen van deze tentverzekering voorziet de huurder zelf voor een
gelijkwaardige verzekering. De totaal verzekerde waarde is hierbij op voorhand in overleg te bepalen
tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht de tent niet te bouwen
indien de huurder deze verzekering en de betaling van de premie niet kan voorleggen.

11

Persoonlijke gegevens

11.1

Amusivent stelt uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking van derden. Amusivent aanvaardt het
vertrouwen van de huurder en stelt alles in het werk om de persoonlijke informatie van de huurder te
beschermen.

11.2

Op verzoek kan de huurder volledige inzage krijgen in de gegevens die opgeslagen zijn in het systeem van de
verhuurder.

12

Geschillen – toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

12.1

Op alle overeenkomsten met Amusivent is het Belgische recht van toepassing. De Belgische rechter is bij
uitsluiting van andere (buitenlandse) instanties bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zouden
kunnen ontstaan uit hoofde van de overeenkomsten tussen Amusivent en de huurder.

12.2

In het bijzonder zijn de rechtbanken te Gent exclusief en uitsluitend bevoegd om alle geschillen in verband met
de overeenkomst te beslechten.
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