DBG Sound and Light
Algemene verhuurvoorwaarden
Zonder tegenbericht zijn de volgende voorwaarden van kracht bij elke verhuur van materiaal

1.

Bij het aangaan van een bestelling verbindt de klant zich tot afname van het bestelde
materiaal.
Bij een eventuele annulatie behoudt DBG zich het recht om een schadeloosstelling te eisen van
30 % op de totale bestellingssom
Wanneer echter de annulatie gebeurt tijdens de 5 kalenderdagen voorafgaand aan de effectieve leveringdatum kan
DBG een volledige levering en betaling eisen

2.

Bestellingen en offertes worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening
door onze firma

3.

Al onze rekeningen zijn kontant betaalbaar , tenzij een andere betalingstermijn uitdrukkelijk
en schriftelijk, met akkoord van DBG , is overeengekomen

4.

Door het niet betalen van een rekening gedurende meer dan 14 dagen na vervaldatum worden
alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar , onafgezien van de toegestaande
betalingsvoorwaarden

5.

Bij het overschrijden van de bovenvermelde termijn dient de klant verwijlintresten te betalen à
rato van 15 % per jaar vanaf de vervaldatum van de facturen en dit van rechtswege zonder
ingebrekenstelling

6.

Ingeval de facturen niet betaald zijn op de vervaldatum zal bovendien het factuurbedrag
verhoogd worden met 15 %, met een minimum van 30 ,00 euro, boven de hier voorziene
verwijlintresten

7.

De huurder is volledig verantwoordelijk voor ede gehuurde toestellen totdat deze terug in het
bezit zijn van de verhuurder DBG de huurder kan zich hier voor verzekeren, indien dit niet het
geval is dient de huurder alle schadekosten zelf te dragen

8.

De huurder verbindt zich er toe alle schadekosten voortvloeiend uit fout gebruik,overbelasting
en beschadiging of diefstal van de gehuurde toestellen te dragen

9.

DBG behoudt zich het recht een waarborg te vragen voor de gehuurde toestellen ,deze
waarborg wordt aan de verhuurder terugbetaald wanneer het gehuurde materiaal terug in
bezit is van de huurder, in de zelfde staat als bij levering, schadekosten worden in
vermindering gebracht

10. De huurder kan geen enkel aanspraak laten gelden hoofdens kosten of schadeloosstelling ten
laste van de verhuurder DBG

11. De huurder verbindt zich er toe om het omschreven onheroepelijk te huren aan de
voorwaarden en voor de huurperiode op dit kontrakt vermeld. Materiaal binnenbrengen voor
12 u

12. Bij vertraging in de teruggave van het gehuurde materiaal wordt de huurprijs evenredig
vermeerderd t.o.v de overeengekomen huurprijs
13. De inrichter is tevens gehouden de auteursrechten te betalen en kan deze niet verhalen op de
verhuurder DBG

14. DBG is ook niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de verhuurperiode
15. DBG kan niet aansprakelijk gesteld worden van het niet naleven van de geluidsnormen van 1
januari 2013 er kan een goedgekeurde decibelmeter gehuurd worden klasse II of limiter Datec
spl 5
16. Bij inbeslagname van installatie zal de organisator zelf moeten zorgen voor het terug bezorgen
Installatie dit zonder onze tussenkomst bij niet terugbrengen installatie wordt deze aankoop
volledig doorgerekend aan de huurder

17. Ingeval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het arrondisement Antwerpen
bevoegd

