
1. Door het enkele feit van de bestelling, de dagvaarding van de goederen of het contracteren zelf, erkent de koper/huurder kennis te hebben genomen van 
onderhavige factuur/verhuur/contractvoorwaarden en ermee in te stemmen. De verkoper/verhuurder verwerpt uitdrukkelijk alle tegenstrijdige factuur/ 
verhuur/contractvoorwaarden van zijn medecontractanten, behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen de partijen gesloten. 

2. a. De huurprijs wordt per stuk en per weekend bepaald. Bestelde en niet-afgehaalde goederen zullen aangerekend worden. 
b. Het halen en terugbrengen der goederen geschiedt op kosten en op eigen risico van de huurder en dit tijdens de openingsuren. De gehuurde goederen 

mogen ten vroegste twee dagen voor gebruik afgehaald worden en dienen ten laatste twee dagen na gebruik terug te zijn. De goederen die gebruikt 
worden op donderdag en vrijdag moeten de dag daarop teruggebracht worden. Te laat terugbrengen der goederen zal aangerekend worden per week- 
end. Indien de goederen te laat binnengebracht worden, zal de verhuurder het recht hebben de goederen terug op te halen op kosten en risico van de 
huurder. 

c. De goederen die ons terugkomen dienen zich in dezelfde staat te bevinden als bij afhaling (zie art. 3), maw vermijd kauwgom, duimspijkers, krammen, 
nieten, kaarsvet, etensresten, verbranding door sigaretten, vuren, wafelijzer, plakband,… Hiervoor zijn wij genoodzaakt een vergoeding aan te rekenen 
zoals vermeld in art. 5. 

3. De klant erkent de in de verhuring begrepen goederen in goede staat te hebben ontvangen. De goederen zijn gekuist, net, zonder vuil of beschadigingen 
en onmiddellijk bruikbaar. Alle opmerkingen aangaande de staat van de goederen dienen onmiddellijk bij de in ontvangst name geformuleerd en schriftelijk 
vastgesteld te worden. Zodra de klant de goederen in ontvangst heeft genomen draagt deze laatste het risico voor verlies, diefstal, beschadigingen, enz. 

4. De verkoper/verhuurder is niet aansprakelijk voor eender welke schade ten gevolge van het slecht of niet functioneren van de geleverde materialen. 

5. De huurder dient het aantal van de goederen na te zien bij in ontvangst name. Het afrekenen van de leveringsbon geldt als akkoord met het daarop ver- 
melde aantal. Ieder stuk dat ontbreekt zal aangerekend worden. De huurder dient de goederen te behandelen met goede zorgen. Dat wil zeggen, indien de 
goederen ongebruikt buiten staan, dat deze dienen samen gezet en afgedekt te worden met plastiek. Dit ter bescherming van vuil, weer en wind. 

6. Bij verlies of schade wordt een vergoeding aangerekend per stuk. 

7. De facturen zijn betaalbaar contant op de maatschappelijke zetel van de verkoper/verhuurder. Betaling door middel van storting of overschrijving of wel- 
danige bank- of postverrichtingen houdt geen afstand van betaalbaarheid. 

8. Door het loutere feit van het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling wanbetaling vastgesteld zijn 
en zal een vertragingsintrest van 1� per begonnen maand verschuldigd zijn. Bovendien zal, tot dekking van alle andere schade, lasten en kosten dan deze 
voortspruitende uit de enkele vertraging in betaling, een forfaitaire schadevergoeding van 12� van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum 
van 50,00 euro. Interesten en schadevergoeding zullen verschuldigd en eisbaar zijn zelfs zonder voorafgaande ingebrekestelling. Deze bepalingen worden 
door de koper/huurder aanvaard in uitvoering van artikel 147 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek. De verkoper/verhuurder behoudt zich het recht voor de 
uitvoering van eender welke bestelling op te schorten of uit te stellen in geval de koper/huurder vervallen openstaande factuurbedragen, verschuldigd 
blijft. De verkoper/verhuurder zal daarvoor geen enkele verdere motivatie dienen te verstrekken. Door het loutere feit van de wanbetaling zullen alle even- 
tueel verleende kortingen van rechtswege en zonder verdere formaliteiten automatisch vervallen. Het verschil zal alsnog in rekening worden gebracht. 

9. Leveringstermijnen worden steeds als richtinggevend en bij benadering opgegeven zodat de verkoper/huurder ten deze geen resultaatsverbintenis op 
zich neemt. De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk nageleefd, doch kunnen niet worden gegarandeerd. Te late levering kan geen aanleiding 
geven tot annulatie van de bestelling, noch tot schadevergoeding. Het enkel verstrijken van de termijn zal nooit als ingebrekestelling kunnen aanzien 
worden. Levering geschiedt steeds op risico van de koper/huurder en behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, op het gelijkvloers en op een 
goed en gemakkelijk bereikbare plaats. Wanneer de verkoper/verhuurder of zijn aangestelde materialen aflevert op verzoek van koper/huurder op moeilijk 
bereikbare plaatsen of op private eigendommen of op openbare plaatsen dan zal de verkoper/verhuurder nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor 
eventuele beschadiging van voetpaden, tuinen, rioleringen, septische putten, enz. De koper/huurder draagt den deze de volledige verantwoordelijkheid 
zonder verhaalrecht op de verkoper/verhuurder. 

10. Al de door de verkoper geleverde goederen zullen zijn uitsluitende eigendom blijven tot aan de volledige betaling ervan. Dit in tegenstelling tot het art. 1582 
van het Burgerlijk Wetboek. Dit beding is essentieel en stilzwijgende verzaking eraan kan nooit worden vermoed. De verkoper/verhuurder behoudt zich het 
recht voor om, bij wanbetaling zoals omschreven in art. 3, bij faillissement of kennende onvermogen van de koper/huurder, de geleverde materialen terug 
op te eisen en ze eventueel zelf op te halen op welke plaats zij zich ook mogen bevinden. 

11. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en deze van levering een prijsver- 
hoging mocht optreden in gevolge koerswijziging of een wijziging in eerder welke belasting of taks op de koopwaar of huurwaar, zal deze door de verkoper/ 
verhuurder steeds mogen doorgerekend worden, zonder het recht van de koper/huurder om daarvoor koop- of huurontbinding te vragen. Een andere 
prijsverhoging, afhankelijk van de wil van de verkoper/verhuurder kan steeds worden doorgerekend, met het recht van de koper/huurder nochtans om, zo 
de verhoging meer dan 5� bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum, van de koop/huur af te zien mits betaling van de forfaitaire schadevergoeding van 
25� van de gecontracteerde prijs. 

12. De koop- of huurprijs is verschuldigd door degene voor wiens rekening de goederen werden besteld: indien deze ingebreke blijft de factuur te betalen of 
onvermogend, rechtsonbekwaam, in schuldbemiddeling of in faling mocht blijken te zijn, dan zal de besteller in solidum, minstens de ene bij gebreke aan 
de andere, gehouden zijn tot betaling van de factuur en alle aankleven. Door het plaatsen van een bestelling voor rekening van een derde aanvaardt de 
besteller de hoofdelijkheid tot betaling. 

13. Alle klachten moeten binnen de 8 dagen, na de factuur in ontvangst hebben genomen, geschieden en uitsluitend bij aangetekende brief. Na 8 dagen 
worden er geen klachten meer aanvaard. 

14. Voor alle geschillen, ook in geval van kortgeding, of oproeping in vrijwaring, zullen uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, de Recht- 
bank van Koophandel te Dendermonde of het Vredegerecht te Zele, naargelang de waarde van de eis en de hoedanigheid van de eiser en verweerder, 
territoriaal bevoegd zijn. 

15. Acceptatie van wisselbrieven of orderbrieven zal nooit schuldvernieuwing tot gevolg hebben zodat alle hierboven bedongen bepalingen onverminderd van 
kracht zullen blijven. 

 


