Algemene voorwaarden Piet Voolstra - verhuur
Compagnonsfeart 29
8409 CP Hemrik.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen tentenverhuurbedrijf Piet
Voolstra. Piet Voolstra wordt hierna “verhuurder” genoemd en de derde wordt hierna aangeduid als
“huurder”. Indien een huurder (inkoop en/of huur.)voorwaarden hanteert zullen deze onderhavige
voorwaarden van verhuurder prevaleren voor zover bepalingen uit beide voorwaarden tegenstrijdig
zijn, een en ander indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zullen
overeenkomen. Indien tussen verhuurder en huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze
voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd.
Artikel 1. Aanbiedingen/Overeenkomsten:
1. Alle aanbiedingen zijdens de verhuurder, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan,
zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bezichtiging van een verhuurlocatie of
wijziging van het concept kunnen wijzigingen met zich meebrengen. Een overeenkomst en
/of wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke
bevestiging van de verhuurder. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van
verhuurder of andere voor verhuurder optredende tussenpersonen zijn voor verhuurder niet
bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Huurder zal
gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien
hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen zeven dagen na dagtekening daarvan
bij de verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere
huurders zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders,
verhuurder is bevoegd van personen die van hem willen huren te verlangen dat zij zich
legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatiebewijs.
2. Na het tekenen van de huurbevestiging zijn de annuleringskosten 5O% van de exclusieve
huurprijs.
3. Annuleringen van verkoopwaren dienen minimaal 5 werkdagen voor levering te worden
gedaan. Anders beeft de verhuurder het recht om 80% van de prijs van de bestelde
materialen in rekening te brengen.
4. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst – voor zover niet anders bepaald - met
onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, indien huurder één of meer verplichtingen jegens verhuurder niet
of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van verhuurder op
schadevergoeding.
5. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen,
wanneer huurder surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
6. Bij een wijziging van de bestelling zal een nieuwe huurbevestiging worden toe gestuurd,
voorgaande huurbevestiging vervalt pas na het teken en terugsturen van de nieuwe
huurbevestiging.
7. Wijzigingen in de bestelling worden pas doorgevoerd na het teken en terugsturen van de
nieuwe huurbevestiging.
Artikel 2. Prijzen:
8. Een stijging van kosten die voor verhuurder optreedt na het sluiten van de overeenkomst bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van
aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing - mag
verhuurder aan huurder doorberekenen. Alle door verhuurder aangegeven prijzen zijn
exclusief BTW en gebaseerd op contante betaling bij aflevering. De prijzen van de
verhuurder zijn erop gebaseerd dat transportmaterialen als karren, kasten, containers, flight
cases en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie opgeslagen kunnen blijven. Als
dat niet zo is komen extra transportkosten voor rekening van de huurder. Eventueel door
huurder aan verhuurder of diens personeel aangeboden maaltijden en of consumpties
worden geacht uit coulance te zijn verstrekt en kunnen niet aan verhuurder in rekening
worden gebracht.

Artikel 3. Betaling:
9. De wijze van betaling dient uiterlijk één week voor de datum van levering bekend te worden
gemaakt aan de verhuurder.
10. De overeengekomen huurprijs dient door huurder aan verhuurder te worden voldaan
binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Indien de betaling niet of niet volledig binnen deze genoemde termijn
van 14 dagen of op een andere overeengekomen wijze, termijn of datum heeft
plaatsgevonden is huurder over openstaande factuurbedrag een rentevergoeding
verschuldigd van 1,25 procent per maand of gedeelte van een maand. Bovendien wordt
huurder als dan verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, welke tussen partijen
worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van €
250,—.
11. Huurder is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verhuurder zekerheid te stellen
ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet
of niet tijdige voldoening van dit verzoek/ sommatie of wanneer een huurder in verzuim is
met tijdige betaling van (een deel van) eerder verzonden facturen is verhuurder bevoegd de
levering op te schorten of de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van
verhuurder op schadevergoeding. Indien of voor zover verhuurder ten behoeve van
huurders speciale aanbiedingen doet en/of onder welke vorm of benaming ook korting en/of
bonusregelingen tot stand brengt of hanteert zullen die aanbiedingen en/of regelingen
slechts van toepassing zijn op die huurders die steeds hebben voldaan en voldoen aan hun
verplichtingen.
12. Het is een huurder niet toegestaan enige verrekening toe te passen m.b.t het door deze
aan verhuurder verschuldigde bedrag. Alle gedurende de overeengekomen huurperiode te
vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar in geval van, surseance van betaling of
faillissement, van huurder, beslaglegging ten laste van of onder de huurder, besluit van
huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens onderneming en/of
indien de huurder twee of meer maal een factuur van verhuurder niet volledig of niet tijdig
heeft voldaan. Indien verhuurder zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd
daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat huurder aan al zijn
verplichtingen heeft voldoen of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
13. Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van
een waarborgsom te vorderen. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de
verhuring of in verband met het gehuurde van huurder opeisbaar heeft te vorderen met de
ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd
van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat
huurder de waarborgsom weer aanvult. verhuurder is geen rente over de waarborgsom
verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas
verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van huurder
te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig
betaalt, kan verhuurder een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van
verhuurder op schadevergoeding.
Artikel 4. Verzekering:
14. Huurder dient bij het huren van een tent zelf een verzekering tegen brand en storm af te
sluiten.
15. Huurder dient bij het huren zelf te zijn verzekerd tegen vandalisme of enige vorm van
vernieling door schuld.
16. Goederen die door de huurder zelf in de tent worden opgeslagen dienen door de huurder
zelf verzekerd te worden.
Artikel 5. Verantwoordelijkheid:
17. Huurder is verantwoordelijk voor de goederen vanaf het tekenen van de bezorgbon.
18. Totdat de huurder weer een retourbon van de verhuurder getekend heeft ontvangen, is de
huurder verantwoordelijk voor de geleverde goederen.
19. Het is niet toegestaan tape en plakband op de tent te gebruiken om iets te bevestigen, bij

beschadiging van zeilen ten gevolge van plakband, inkt, confetti of enig iets, zal de schade
op de verhuurder worden verhaalt. De huurder is verantwoordelijk voor het toezicht hierop.
20. Huurder is verantwoordelijk voor alle schade/vermissing van gehuurde materialen. Alle
schades dienen bij retourneren aan de chauffeur schriftelijk gemeld te worden. Dit kan door
dit te vermelden op de retourbon. Als de huurder dit niet doet, worden alle schades die op
standplaats verhuurder worden geconstateerd in rekening gebracht bij de huurder.
21. Alle retour komende materialen worden bij standplaats verhuurder gecontroleerd, huurder
stemt hiermee in dat deze telling bindend is en dat vermissing van gehuurde materialen
achteraf gefactureerd mag worden.
Artikel 6. Aflevering/ophalen/bouwen/afbreken
22. De huurder dient er voor te zorgen op de afgesproken tijd en locatie, zoals
overeengekomen in het huurcontract, aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is, worden
wachturen in rekening gebracht (afhankelijk van het aantal personeelsleden dat staat te
wachten).
23. Indien er bij aankomst of tijdens het werk stagnatie plaatsvindt, veroorzaakt door derden,
worden extra uren bij de huurder in rekening worden gebracht. Dit uurtarief wordt door de
verhuurder bepaalt.
24. De huurder dient de gehuurde goederen bij aankomst te controleren op aantal en eventuele
gebreken en hiervoor op bijgeleverde bon voor akkoord te tekenen. Ditzelfde dient te
geschieden hij afhalen van de goederen. Bij schade of vermissing worden de kosten van
nieuwe aanschaf in rekening gebracht Bij schade of vermissing dient de huurder, de
verhuurder direct op de hoogte te stellen. Indien de huurder dit niet doet, zal de huurder ten
alter tijde opdraaien voor de vermissing en/of schade.
25. Bij huur van een tent worden tafels/stoelen/verlichting/podia en enig dergelijk los materiaal
niet standaard uitgezet/opgehangen en/of aangesloten, indien men dit wel wil is de huurder
gerechtigd hiervoor extra inrichtingskosten in rekening te brengen. Deze ‘inrichtingskosten’
is altijd op nacalculatie, tenzij anders is overeengekomen op de huurbevestiging.
26. Bij levering van materialen die spanning/stroom/elektriciteit nodig hebben, worden niet
standaard verlengkabels/stroomkabels/elektriciteitskabels meegeleverd. Huurder dient hier
zelf voor te zorgen. Verhuurder is wel verplicht dat de geleverde materialen volgens de
NEN normen worden geleverd en deugdelijke aansluitmogelijkheden hebben.
27. Bij levering van materialen die watertoevoer of afvoer nodig hebben worden niet standaard
waterslangen of afvoerslangen meegeleverd, huurder dient zelf voor aanvoer en afvoer te
zorgen of dit aan te vragen bij de verhuurder.
28. Huurder verklaart bekend te zijn van het gegeven dat een landbouw/ruigterrein heftruck van
minimaal 3000kg op de ondergrond zal moeten kunnen rijden. Eventuele spoorvorming of
schade aan ondergrond is altijd voor rekening van de huurder. Indien de er op locatie wordt
vastgesteld dat de landbouw/ruigterrein heftruck van minimaal 3000kg niet op de
ondergrond kan of mag rijden, zijn de extra kosten altijd voor de huurder.
29. De huurder dient rekening te houden met het feit dat er om de tent minimaal 3 meter vrij
moet zijn voor werkruimte, dit i.v.m. het vastzetten van de tent.
30. Bij zware storm, zware regenval, zwaar onweer en dergelijke kan het voorkomen dat de
tent naar beneden moet worden gehaald. Deze beslissing wordt genomen door de
brandweer en de verhuurder die van te voren intensief overleg hebben gepleegd. De
veiligheid van de mensen staat hierbij voorop. In een dergelijke situatie dient de huurder
mee te werken.
31. De brandweer eist dat er rondom de tent voldoende ruimte overblijft in verband met een
eventuele brand, zodat de brandweer overal goed bij kan in het gevat van een calamiteit.
32. Wanneer de verhuurder de tent/vloer weer komt ophalen, dient deze helemaal leeg te zijn.
Ook de vloer dient schoon opgeleverd te worden. Indien genoemd niet het geval is worden
extra kosten in rekening gebracht. Eventueel nog aanwezige goederen van de verhuurder
dienen netjes opgestapeld bij de ingang te staan.
33. Het gebruik van schroeven in de vloer dient altijd in overleg met de verhuurder te gaan. De
schroeven dienen bovendien voor oplevering verwijderd te zijn.
34. Huurder is ZELF verantwoordelijk voor de plaatsing van de tent, de verhuurder plaatst de
tent op aanwijzing van de huurder. De verhuurder zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen

worden indien de plaatsing van de tent afgekeurd wordt door een overheidsinstelling zoals
de brandweer/politie/gemeente en enig andere instelling die hiertoe het recht heeft.
Artikel 7. Locatie:
35. De locatie dient goed bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen en het terrein dient goed
begaanbaar te zijn voor een ruw terrein heftruck (gewicht 3 ton). Blijkt bij aankomst dat
voorgaand genoemde eisen niet haalbaar zijn, dan wordt de opdracht niet uitgevoerd.
36. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt huurder
tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de verkregen toestemming geeft hij
schriftelijk aan verhuurder kennis. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt
geheel voor risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen
en geplaatst houden van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening
van huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door verhuurder zijn voldaan.
37. Huurder is ZELF verantwoordelijk voor het aanvragen van benodigde vergunningen voor
het plaatsen van een tent.
38. Bij eventueel handmatig vervoer en sjouwwerk wordt er een toeslag in rekening gebracht,
de wagen dient binnen een loopafstand van 10 meter hij de bouw locatie waar de eerste
staander van de tent staat. Elke meter extra kost € 25,- per meter per op- of afbouw.
39. Het terrein dient er dusdanig bij te liggen dat er zonder vertraging gewerkt kan worden
(schoon en vlak). Indien dit niet het geval is, wordt er een toeslag van € 5,- per m² vloer in
rekening gebracht. Indien er een hoogteverschil van meer dan 10 cm is, heeft de
verhuurder het recht deze toeslag in rekening te brengen.
40. Indien het terrein onbegaanbaar is geworden door regenval of andere oorzaken, dan is de
huurder verplicht maatregelen te treffen. Dit houdt in dat er stalen rij platen moeten worden
gelegd, zodat het terrein weer begaanbaar wordt Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor
rekening van de huurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor spoorvorming of andere
schade aan het terrein.
41. De locatie dient over voldoende oppervlakte te beschikken, zodat er genoeg ruimte
overblijft voor het laden en lossen van, en op de vrachtwagencombinatie (ca. 20 meter).
42. De huurder dient op de hoogte te zijn van eventuele gas- en waterleidingen en
elektriciteitskabels onder de grond op betreffende locatie. Indien er leidingen of kabels
aanwezig zijn dient ook de diepte bekend te zijn.
43. De huurder dient een gecertificeerde instantie of bedrijf in te huren om alle
voorzorgsmaatregelen te nemen om het schade aan leidingen en kabels te voorkomen.
Indien een medewerker van de verhuurder onverhoopt toch een kabel of leiding raakt, dan
is de huurder hier verantwoordelijk voor. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele schade aan leidingen of kabels. Verhuurder wijst alle voorwaarden
uitdrukkelijk af van de verantwoordelijke netwerkbeheerder(s) van kabels en leidingen die
onder de grond zit op de locatie. Huurder verklaart ook dat bij schade aan leidingen en/of
kabels onder de grond, de huurder alle financiële schade alsmede vervolgschade op zich
neemt en de verhuurder vrijwaart van enige aansprakelijkheid van enige schade aan
leidingen en kabels die onder de grond zitten op de locatie alsmede eventuele
vervolgschade. Indien huurder niet aanwezig is op het moment van schade aan kabels
en/of leidingen onder de grond op de locatie, is en blijft de huurder verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de schade en vervolgschade.
Artikel 8. Hulp:
44. Indien er in het huurcontract is overeengekomen dat er hulp van uw kant aanwezig moet
zijn, dient de huurder ervoor te zorgen dat deze hulp in staat is zware sjouw
werkzaamheden te verrichten en kan ondersteunen bij het opbouwen en afbreken van de
tent. De personen die helpen dienen de orders van de medewerkers van de verhuurder op
te volgen. Blijkt er geen of te weinig hulp aanwezig te zijn, dan worden extra kosten in
rekening gebracht. Dit bedraagt € 125,- per volwassen persoon hulp en per op- of afbouw.
45. Als de huurder een aantal volwassen personen hulp levert is de huurder verplicht deze
mensen de hele opbouw en de dag beschikbaar te hebben voor de verhuurder. De
verhuurder heeft het recht om overeengekomen op- en afbouwtijden te wijzigen tot
maximaal 5 dagen voor aanvang op de locatie. De huurder is verplicht om te zorgen dat de

hulp dan op de nieuwe tijd ook aanwezig is. Indiende huurder hier niet aan kan voldoen zal
er toeslag van € 125,. per volwassen persoon hulp en per op- of afbouw in rekening worden
gebracht.
46. De huurder heeft altijd de mogelijkheid en recht om de hulp af te kopen, deze prijs is op
aanvraag en dient minimaal 1 dag voor aanvang te worden voldaan
Artikel 9, Generatoren:
47. Bij het huren van generatoren verklaart de huurder bekend te zijn met alle voorschriften van
de generatoren. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade aan apparatuur die
schade oplopen door onjuist gebruik van de generatoren. Huurder verklaart ook dat die
voor gebruik de generatoren altijd eerst de spanning zelf nameet toet een gecertificeerde
spanningsmeter.
48. Huurder verklaart bekend te zijn met het gegeven dat bij het opstarten en het uitzetten van
de generatoren de hoofdschakelaar uitgeschakeld dient te zijn. verhuurder doet er alles
aan om de generatoren in de beste conditie te hebben als voorgeschreven is. Bij uitval van
een generator is de verhuurder niet verantwoordelijk voor de vervolgschade. Huurder
verklaart dat deze er alles aan zal doen om een juiste back-up plan te hebben in het geval
dat de generator uitvalt.
Artikel 10. Storingen:
49. Bij storing dient de huurder de verhuurder direct telefonisch op de hoogte te stellen. Indien
de verhuurder naar de locatie toekomt en blijkt dat de storing niet gegrond is of er niet is,
heeft de verhuurder het recht alle gemaakte kosten direct in rekening te brengen. Indien de
huurder bij het retourneren storing meld, zullen de betreffende materialen direct getest
worden. Indien dan geen storing vastgesteld kan worden, zal de huurder het volledige
factuurbedrag moeten voldoen.
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