ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR, VERKOOP EN PRESTATIES

De Klant, evenals Blackjack Productions, onderkent dat onderstaande
voorwaarden als enige van toepassing zijn en prioritair zijn t.o.v. enige
andere voorwaarden door de Klant naar voren gebracht. Indien
ondertekende optreed als vertegenwoordiger van de Klant, wordt hij
verondersteld gemachtigd te zijn om de Klant volledig te verbinden
tegenover Blackjack Productions. In geen geval kan de taal van dit
document als grond van nietigheid worden ingeroepen.
1. Prijzen van verhuur, verkoop en prestatie
Het totale factuurbedrag is in zijn geheel betaalbaar per anticipatieve
overschrijving of ten laatste op het moment van de levering of prestatie.
Eventuele bijkomende kosten of taxen zijn ten laste van de Klant. Alle
prijzen zijn indicatief en kunnen op elk moment zonder voorafgaande
waarschuwing gewijzigd worden.
Prijzen van transport en prestaties kunnen variëren van de aanvankelijk
aanvaarde offerte door omstandigheden (extra werkuren, betaalparkings,
tol,…). Onvoorziene kosten zijn steeds ten laste van de Klant.
2. Duur van verhuur
2.1 De verhuurperiode neemt aanvang op het moment dat de goederen het
lokaal van de Verhuurder verlaten. Vanaf dat moment wordt geen enkel
voorbehoud meer aanvaard betreffende de staat of werking van de
goederen.
2.2 De verhuurperiode komt ten einde op het moment dat de goederen in de
lokalen van de Verhuurder terug in ontvangst worden genomen. De
teruggave dient te geschieden tijdens de normale openingsuren. Indien de
goederen nog niet zijn teruggeleverd na 48 uren volgend op een
aangetekende ingebrekestelling, verleent de Klant formeel het recht aan de
Verhuurder zich te begeven naar de plaats waar de goederen zich bevinden
teneinde deze te recupereren. Alle kosten die hiermee gepaard zijn zijn voor
rekening van de Klant.
2.3 De Verhuurder behoudt zich het recht een aanvraag van de Klant tot
verlenging of inkorting van de verhuurperiode te weigeren of te
aanvaarden, zonder zijn beslissing te hoeven verantwoorden.
2.4 De duur van eventuele herstellingen tijdens de huurperiode verlengt de
verhuurperiode niet.
3. Voorwaarden van betaling
3.1 Alle facturen zijn betaalbaar bij uitgifte. Blackjack Productions behoudt
zich het recht toe een voorschot te eisen bij bevestiging van de bestelling.
3.2 Verhuringen over lange termijn worden maandelijks gefactureerd.
3.3 Facturen die niet voldaan zijn op de vervaldatum worden van
rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een conventionele
interest van 15% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 20%
van het bedrag van alle openstaande facturen, ongeacht of deze reeds
vervallen zijn of niet, met een minimum van 125€. Alle kosten nodig voor
het innen van de verschuldigde bedragen zijn ten laste van de Klant,
inbegrepen maar niet beperkt tot alle gerechts- en deurwaarderskosten en de
integrale honoraria van betrokken advocaten.
3.3bis In geval van niet-betaling op de vervaldag worden 25€
administratiekosten aangerekend per verzonden herinnering.
3.4 Indien de Klant om welke reden dan ook geen ontvangst neemt van de
goederen of prestatie op het overeengekomen uur van levering, erkent hij
evenwel het totale bedrag van zijn bestelling verschuldigd te zijn. In het
geval van verhuur erkent hij het totale bedrag van de gehele verhuurperiode
verschuldigd te zijn.
3.5 Elke betwisting van facturen dient ons per aangetekende zending
overgemaakt te worden en dit ten laatste acht kalenderdagen na
factuurdatum.
4. Waarborg
4.1 Zowel in geval van verkoop, prestatie of verhuur kan ten allen tijde een
waarborg of vermeerdering van de reeds gegeven waarborg geëist worden,
zonder de beslissing te hoeven verantwoorden.
4.2 De waarborg dient voldaan te worden op het moment van bevestiging
van bestelling. In geen geval kan de waarborg beschouwd worden als een
voorschot op huur. Hij wordt aan de Klant teruggestort indien deze aan zijn
verplichtingen tegenover de Verhuurder voldaan heeft.
4.3 De waarborg is niet onderhevig aan interesten.
5. Transport
Indien het transport van goederen of personeel door de Klant georganiseerd
wordt, draagt deze de volle verantwoordelijkheid en dit zowel burgerlijk als
gerechtelijk.
6. Eigendom
6.1 Gehuurd materieel blijft het volledige, onverdeelde eigendom van de
Verhuurder.
6.2 De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal niet verder te
verhuren of uit te lenen.
6.3 Hij verbindt zich ertoe de Verhuurder schriftelijk te informeren indien
een derde het gehuurde materiaal bedient, gebruikt of vervoert.
7. Verplichtingen van de Klant
In alle gevallen is de Klant enige verantwoordelijke voor alle schade,
verlies of diefstal van het gehuurde materiaal, ook in geval van bediening

door een derde of ingehuurd personeel van Blackjack Productions zelf,
behoudens aantoonbare zware fout. De Klant wordt geacht gedekt te zijn
tegen alle risico’s van schade, verlies of diefstal.
7.1 De Klant verklaart het materiaal in goede staat ontvangen te hebben,
proper en goed onderhouden. Hij verklaart op de hoogte te zijn van de
werking, het gebruik en eventuele wettelijke beperkingen hiervan. Hij
verbindt zich ertoe gehuurd materiaal in dezelfde staat van werking en
properheid terug te bezorgen.
7.2 Indien gehuurd materiaal een degradatie ondervindt, welke ook de
oorzaak daarvan, zijn de reparatiekosten of de kosten van vervanging ten
allen tijde ten laste van de Klant.
In geval van degradatie van gehuurd materiaal zal de Verhuurder een bestek
van reparatie laten geworden en de Klant uitnodigen tot een tegenexpertise
of re-evaluatie van de schade binnen 48 uur. Bij ontstentenis van reactie
van de Klant binnen deze periode is de Verhuurder gemachtigd over te gaan
tot reparatie of vervanging van het materiaal op kosten van de Klant en dit
zonder enig voorbehoud. Tot het moment van reparatie of vervanging is
huur verschuldigd volgens de normaal geldende tarieven.
7.3 Als, om welke reden dan ook, personeel van de Verhuurder of één van
zijn onderaannemers naar de plaats van het gebruik van het materiaal
gestuurd dient te worden, zijn de kosten van deze verplaatsing ten allen
tijde ten laste van de Klant.
7.4 De Klant verbindt zich ertoe de Verhuurder binnen de 24 uur op de
hoogte te stellen van enige panne, degradatie, verlies of diefstal van het
gehuurde materiaal.
7.5 De Klant verbindt zich ertoe geen veranderingen aan te brengen, noch
herstellingen uit te voeren aan het gehuurde materiaal zonder schriftelijk
akkoord van de Verhuurder.
7.6 De Klant verbindt zich ertoe het materiaal correct te gebruiken en met
name te gebruiken en bewaren op een droge plaats van normale
temperatuur, beschut tegen weersomstandigheden en beschermd tegen
schadelijke temperatuurs- en vochtigheidsveranderingen.
7.7 De Klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal niet naar het
buitenland te brengen zonder schriftelijk akkoord van de Verhuurder.
7.8 In geen geval kan de Verhuurder verantwoordelijk gesteld worden voor
enige materiële of lichamelijke schade veroorzaakt door het gebruik of de
behandeling van het gehuurde materiaal, noch enige gevolgen die mogelijk
daaruit voortvloeien.
8. Rechten van de Verhuurder
8.1 De Verhuurder kan ten allen tijde het materiaal inspecteren en moet ten
allen tijde toegang verleend worden tot het gehuurde materiaal.
8.2 In geval van niet-naleving van enige bepaling van deze voorwaarden
behoudt de Verhuurder het recht het huurcontract met onmiddellijke ingang
te annuleren en zonder ingebrekestelling over te gaan tot het terugvorderen
van het materiaal. De huurprijs blijft evenwel verschuldigd voor de hele
duur van het contract, volgens de data vermeld op de bestelbon. Dit recht is
met name uitvoerbaar in geval van geconstateerde verwaarlozing in gebruik
en in alle gevallen waar dit nodig wordt geacht om het behoud van het
gehuurde materiaal te verzekeren.
9. Verantwoordelijkheid van de Klant :
9.1 De Klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor 100% voor het
bestelde materiaal, inbegrepen in geval van diefstal of inmenging door
derden.
9.2 De Klant is steeds verantwoordelijk voor het behaalde resultaat van het
gebruik en de keuze van het bestelde materiaal.
9.3 De Klant ziet af van alle contractuele en extra-contractuele
schadevorderingen die hij het recht zou hebben uit te oefenen tegen
Blackjack Productions voor schade veroorzaakt door het materiaal aan
zichzelf of aan derden en dient gedekt te zijn tegen schadevorderingen van
derden.
9.4 De Klant blijft eindverantwoordelijke voor het correct gebruik van het
materiaal en het nakomen van alle wettelijke verplichtingen ivm zijn
evenement o.m. maar niet beperkt tot naleving van geluidsnormen, vrijlaten
van passages etz…
10. Bevoegdheid :
10.1 De plaats van betaling is die waar de maatschappelijke zetel van
Blackjack Productions is gevestigd, ongeacht waar de goederen of
prestaties worden geleverd.
10.2 Bij alle geschillen zal enkel de Belgische wetgeving van toepassing
zijn. Deze geschillen zullen enkel door de bevoegde rechtbanken te Brussel
worden behandeld.
BLACKJACK PRODUCTIONS is de handelsnaam voor de onderneming
ingeschreven in het KBO met ondernemings nummer BE0536.156.612
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