Algemene Verhuurvoorwaarden:
Artikel 1
De factuur dient contant, behoudens anders sluitende overeenkomst, betaald te worden binnen de 14
kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder
ingebrekestelling intresten op gelijk aan 15 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling)
een forfaitaire vergoeding van 20 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 2
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze algemene verhuurvoorwaarden.

Artikel3
Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan te worden binnen de acht dagen na aflevering. In geval
van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van
onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4
Alle materialen zijn in onberispelijke staat gekeurd door de huurder bij zowel plaatsing als afbraak. Bij gebreke
daaraan zal worden aangenomen dat de goederen in goede staat werden afgeleverd. Bij eventuele gebreken
vastgesteld na gebruik zullen de kosten voor reparatie en/of vervanging door de huurder volledig terugbetaald
worden.

Artikel 5
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan,
veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze
zich binnen of buiten de tent bevinden en dit zowel tijdens de opbouw en afbraak,
als tijdens de stand
van het goed. De huurder dient zijn voorzorg te nemen door het afsluiten van een
aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6
Alle materialen die door de huurder zelf worden geplaatst moeten nadien terug op dezelfde locatie, op dezelfde
manier en in dezelfde staat worden geplaatst. Zoniet zal er een meerprijs van 1,25 euro per stuk aangerekend
worden

Artikel 7
Alle verhuurde materialen blijven eigendom van de verhuurder en mogen zonder toestemming van de
verhuurder niet onderverhuurd worden aan derden.

Artikel 8
Het aantal personen hulp, vermeld op de verhuurderovereenkomst ( en door de huurder te voorzien) is zowel
geldig voor het afladen-opzetten-afbreken en opladen. Indien deze personen niet werden voorzien of te laat
arriveerde zal er een meerkost volgen. De verhuurder heeft geen enkele aansprakelijkheid ten op zichte van de
vrijwillige helpers, noch voor ongevallen die zij zelf oplopen , noch voor ongevallen die zij aan derden
veroorzaken.

Artikel 9
Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of
beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te
voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze verhuur, zonder enig recht op schadevergoeding

Artikel 10
De huurder neemt de uitsluitende verantwoordelijkheid op zich voor de keuze van een voldoende vlak terrein,
waar hij dient in te staan voor een duidelijke signalisatie van alle aanwezige leidingen en mogelijke
hindernissen. De verhuurder behoudt zich het recht voor de plaatsing op een bepaald terrein te weigeren indien
deze onmogelijk of te gevaarlijk is. In dit geval heeft de verhuurder recht op een schadevergoeding.

Artikel 11
De huurder moet er voor zorgen dat het terrein vroegtijdig beschikbaar en per vrachtwagen bereikbaar is. De
huurder moet de tent in goed onderhoud bewaren, hij moet de spanlijnen strak houden, geen breekbare
voorwerpen aan de tent of tentpalen vastmaken en mag in geen gevallen in de tent frituren, barbecues of ander
brandbare en rookmakende attributen gebruiken, behoudens dit anders werd overeengekomen in de
overeenkomst.

Artikel 12
De huurder wordt verantwoordelijk gesteld in geval van diefstal, brand en schade. De verhuurder Blitzz & Co
CVBA, kan op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen
van welke aard ook, al dan iet veroorzaakt door de gehuurde en of verkochte materialen.

