
	Algemene verhuurvoorwaarden - Eringa Audiovisueel

 
	Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn onderdeel van alle aanbiedingen en 
	aangegane overeenkomsten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 1	 Onder het hieronder volgende wordt onder verhuurder verstaan Eringa Audiovisueel.

Art.  2	 Tussen huurder en verhuurder wordt overeengekomen welke apparatuur wordt verhuurd 
	 respectievelijk gehuurd en voor welke periode.

Art.  3 	 Een huurdag is een periode van 24 uur en begint op het tijdstip dat de apparatuur wordt 
	 opgehaald of geinstalleerd.Indien de apparatuur minder dan de 24 in gebruik is geweest 
	 wordt in principe de volledige huurprijs berekend.Uitzonderingen zijn de apparaten met 
	 een dagdeelprijs.Indien de afgesproken huurtermijn wordt overschreden wordt dit 
	 conform de volgdagprijzen in rekening gebracht.

Art. 4 Opgaven betreffende de afleveringstijden worden door de verhuurder zo  veel mogelijk 
 stipt aangehouden.Door afwijking van het leveringstijdstip kan nooit aanspraak ontstaan 
 op schadevergoeding.

Art.  5 	 Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door het geheel of 
	 gedeeltelijk niet functioneren van de apparatuur.

Art.  6 	 De huurder zal goede zorg dragen, als een goed huisvader, voor de apparatuur en deze 
	 deskundig gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd is.

Art.  7	 Huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan de aan huurder ter beschikking 
	 gestelde apparatuur veroorzaakt door huurder of derden.

Art.  8 	 Verhuurder berekend 5% verzekeringspremie over de huurprijzen van de apparatuur; 
	 deze verzekering dekt schade aan de verhuurde apparatuur veroorzaakt door van buiten 
	 komend onheil waarvoor de huurder redelijkerwijs niet aansprakelijk kan worden gesteld, 
	 uitgezonderdschade veroorzaakt door brand, diefstal of verduistering. Het is niet 
	 toegestaan apparatuur onbeheerd in de auto achter te laten.

Art.  9 	 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek onmiddelijk aan verhuurder te melden. 
	 Reparaties mogen pas worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van de 
	 verhuurder. Voor ieder schadegeval geld een eigen risico van 10% van der 
	 vervangingswaarde van de gehuurde apparatuur met een maximum van 1250,00 euro 
	 per geval.

Art.  10	 De op de geldende verhuurprijslijst en offerte vermelde prijzen zijn geheel vrijblijvend en 
	 excl. btw.

Art. 11	 Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of uit te lenen.

Art.  12	 Verhuurder behoudt zich het recht voor haar prijzen en condities zonder voorafgaande 
	 kennisgeving te wijzigen.

Art.  13 	 Huurder kan verplicht worden bij aanvang van het huurtermijn een waarborgsom te 
	 voldoen en zich voldoende te legitimeren. Nieuwe relaties zijn verplicht de huur bedragen 
	 contant te voldoen of ten genoege van onze administratie zekerheid te stellen.



Art.  14	 Huurbedragen beneden de 150,00 euro excl. btw dienen contant of per eenmalige 
	 machtiging te worden afgerekend, anders kan op de factuur 12,50 euro 
	 administratiekosten in rekening worden gebracht. Dit geld niet voor relaties van Eringa 
	 Audiovisueel met afspraken over levering op(verzamel) rekening. Indien er sprake is van 
	 verhuur over langere periode wordt het huurbedrag in termijnen gefactureerd.

Art.  15 	 Alle betalingen dienen door de huurder voldaan te worden binnen een termijn van 14 
	 dagen na factuurdatum.

Art.  16 	 De verhuurder is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de verhuurovereenkomst op 
	 te schorten of te ontbinden en eventueel verhuurd materiaal af te voeren, alles 
	 onverminderd de overige toekomende rechten van de huurder, indien huurder enige voor 
	 hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig 
	 nakomt.

Art.  17	 Annulering dient te geschiede tenminste 72 uur voor het tijdstip van aanvang van de 
	 huur. Binnen deze termijn wordt 25% van de verhuurprijs in rekening gebracht en bij 
	 annulering binnen 24 uur wordt dit 50%.

Art.  18 	 Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden bij uitsluiting van elke 
	 andere rechtsprekende instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, 
	 voor zover zij niet in de minne zijn opgelost.


