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Verhuurvoorwaarden 

1. Onderwerp van deze overeenkomst: 

Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij POWERSOUND 

goederen aan huur afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zïjn van, en akkoord te gaan met 

deze algemene verhuurvoorwaarden. 

2. 2. Duur van de overeenkomst: 

Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde duur. Bij 

het vaststellen geldt een gedeelte van een dag als een ganse dag . 

3. Verplichtingen van de huurder: 

De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze 

overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder: 

- GEEN veranderingen aan te brengen aan de te gehuurde goederen. 

- POWERSOUND ten alle tijde toegang te verschaffen tot de gehuurde goederen. 

- Aanspraken van derden op gehuurde goederen af te wijzen en POWERSOUND ter zake te vrijwaren. 

-Onderverhuring en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van 

POWERSOUND te doen geschieden 

4. . Meldingsverplichtingen van de huurder: 

De huurder dient POWERSOUND onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders 

roerend of onroerend goed, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van POWERSOUND 

dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien de 

huurder uitstel van betaling vraagt of zijn betaling om andere redenen staakt. aangetekend schrïjven, 

binnen de vïjf dagen ons bereiken. 

5. Schade en gebreken: 

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan POWERSOUND te 

melden. Zonder toestemming van POWERSOUND mag de huurder niet tot herstelling overgaan.  

Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten de schuld van de huurder is 

ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen voor de verdere 

duur van de overeenkomst. 

Defecte lampen dienen te worden geretourneerd, ontbrekende lampen worden in nieuwwaarde 

aangerekend. 

6. Leveringstermijn: 

Opgaven betreffende afleveringstijden zullen door POWERSOUND zoveel mogelijk stipt worden 

aangehouden.overschrijding van de afleveringstermijn kan echter nimmer, ook niet na in 

gebrekestelling , aanspraak geven op schadevergoeding . 

7. KOSTEN: 

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door 

derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage 

kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan in aanrekening gebracht  

8. Aansprakelijkheid: 

Voor schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de 

gehuurde goederen zou ontstaan, is POWER SOUND niet aansprakelijk, zelf niet indien deze schade 

het gevolg mocht zijn van het verwerken ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een 

constructiefout in de gehuurde goederen. De huurder zal POWERSOUND terzake vrïjwaren voor alle 

aanspraken van derden. 

9. Aansprakelijkheid lange verhuurperiode: 

De huurder zal zich voor de periode van de verhuring laten verzekeren en/of een bankgarantie 

verlenen voor de verhuurde goederen. In geval van diefstal, beschadegingen ongeacht de aard en/of 

oorsprong, zal een copy van de verzekeringspolis/bankgarantie voorgelegd worden uiterlijk 10 dagen 

voor de aanvang van de huurperiode. De verhuurder die kan een rechtstreekse vordering op de 
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verzekeringsmaatschappij en de huurder ingevolge de ondertekening  van het huurcontract. Bij niet-

verzekering, onderverzekering heeft de verhuurder voor zijn schade een vordering op de huurder als 

mede een persoonlijke vordering op de persoon die het huurcontract onderschreven heeft hetzïj eigen 

naam hetzïj  voor een derde. 

10. Vervanging: 

Indien de huurder niet in staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan POWERSOUND 

terug te bezorgen dient de huurder aan POWERSOUND en door POWERSOUND te bepalen 

schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen. 

11. Transport en plaatsingskosten: 

Voor het leveren en plaatsen van installatie worden transportkosten aangerekend ongeacht de 

afstanden (vraag vrijblijvend onze transport- en plaatsingstarieven). Bij het leveren van een installatie 

boven 250 Euro moet de huurder 2 personen ter beschikking stellen voor het in- en uitladen van de 

gehuurde goederen en dit zowel voor als na de optredens. Voor het uitladen van de gehuurde 

goederen dient een voorschot van 50 Euro betaald te worden. Dit voorschot wordt integraal 

terugbetaald aan de huurder als het materiaal in de vrachtwagen is ingeladen. Als de nodige helpers 

niet ter beschikking staan van POWERSOUND wordt dit voorschot ingehouden als vergoeding. Voor 

grotere activiteiten zie uitwerking verhuurcontract. 

12. Consumaties: 

Voor de technieker(s) dient minimum één Consumatie per uur voorzien te worden, voor langere 

periodes (4uur) tevens 3 belegde broodjes per persoon. Voor dagmanifestaties dient de huurder een 

warm middagmaal per persoon aan te bieden. (GEEN FRIET) 

13. Afrekening: 

Onze facturen zijn betaalbaar te Herzele, contant of betaaloutomaat bij afhaling/plaatsing. Wanneer 

een factuur op de vervaldag, dit is 10 dagen na uurdatum, onbetaald is gebleven, zal van rechtswege 

en zonder sommatie, een nalatigheids intrest gelijk aan de wettelijke intrest aangerekend worden en 

dit te rekenen vanaf factuurdatum, en onze schuldvordering verhoogd met 20%, berekend met een 

minimum van 24.79 Euro, zulks ten titel van onherroepelijke schadevergoeding, zulks ongeacht de 

gerechtskosten. Alle klachten moeten ons schriftelijk en aangetekend binnen de vijf dagen bereiken. 

14. . Decibels: 1januari 2013.Bij wet vastgesteld. 90dB. Boven de 95dB moet dit aangevraagd worden bij 

de gemeente of stadsdiensten, en tevens een registratie (van tot) van de decibels gedurende de 

activiteit.  

Alle betwistingen kunnen alleen betwist worden door de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied 

Aalst 

 


