Algemene leveringsvoorwaarden
Artikel 1.

Onderwerp van deze overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing op alle leveringen van BS Bookings,nader te noemen als BS bookings, voor
verhuur. De huurder van goederen wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
Artikel 2.

Prijsstelling

De genoemde prijzen in overeenkomsten zijn exclusief 21,0 of 6% BTW en altijd onder voorbehoud
(prijswijzigingen en \ of koersen van valuta ). De huurprijs is gebaseerd op de ( in de overeenkomst )
gespecificeerde tijdsduur. Dagdelen worden als dag gerekend.
Artikel 3.

Legitimatie

Bij het afhalen van verhuur is het verplicht dat de huurder zich kan legitimeren middels twee geldige
legitimatiebewijzen deze kunnen \ zullen worden ge(foto)-kopieert. De minimum leeftijd voor verhuur is 18 jaar.
Voor verhuur aan mensen onder de 18 jaar kan schriftelijke goedkeuring worden verlangt van de ouders en \ of
toeziend voogd.
Artikel 4.

Borgsom ( losse verhuur )

BS Bookings kan een borgsom vragen voor de te huren goederen.
Deze borgsom moet in het bezit zijn van BS Bookings voordat de goederen het magazijn verlaten. De hoogte van
de borg is door BS Bookings vast te stellen.
De borgsom moet door BS Bookings zo snel mogelijk worden geretourneerd (of in overleg worden gebruikt als
deelbetaling van het factuur) als de goederen kompleet en onbeschadigd terug zijn in het magazijn. Defecte
lampen moeten worden geretourneerd, zo niet dan kunnen deze door BS Bookings in rekening worden gebracht
aan de huurder.
Het is mogelijk om reserve lampen extra bij te bestellen, deze worden niet in rekening gebracht, mits de huurder
de defecte en / of nieuwe reserve lampen (weer) inlevert.
Artikel 5.

Aanbetaling (verhuur met bediening)

Bij verhuur boven de 2.500,00 EURO excl. BTW is een aanbetaling van 40% verplicht (tenzij anders is
overeengekomen) Deze aanbetaling dient voor het vertrek van de goederen uit het magazijn in bezit te zijn van
BS Bookings. Zo niet dan zal het personeel niet vertrekken totdat het bedrag in bezit is van BS Bookings.
De vertraging van de bouw en eventuele schade is niet te verhalen op BS Bookings.
Artikel 6.

Overige (losse verhuur)

Alle goederen dienen netjes, schoon en onbeschadigd te worden geretourneerd bij ons magazijn. Als aan deze eis
niet is voldaan kan BS Bookings extra kosten in rekening brengen voor het reinigen, repareren en \ of vernieuwen
van de goederen. De goederen dienen in een gesloten auto en \ of aanhanger te worden vervoerd
(geen auto en \ of aanhanger met dekzeil).
De goederen worden altijd op goede werking getest voordat en nadat ze magazijn verlaten of binnenkomen. Op
verzoek kan dit altijd in bijzijn van de huurder. De huurder is altijd verplicht de verhuurder toegang te
verschaffen tot de verhuurde goederen. BS Bookings kan altijd zich weer in het bezit stellen van de verhuurde
goederen. BS Bookings houdt zich het recht voor om verhuur te weigeren zonder daar verantwoording schuldig te
zijn aan de huurder.
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Artikel 7.

Overige (verhuur met bediening)

De huurder is verantwoordelijk voor een laad en lospunt dichtbij de locatie van de opbouw en voor een gratis
parkeerplaats van de auto / vrachtauto.
Tenzij anders overeengekomen moeten spanningspunten / krachtstroom op het podium gesitueerd zijn. Als er
overnachtingen nodig zijn I.v.m. overschrijding werktijden komen deze voor rekening van de huurder (tenzij
anders is overeengekomen). De huurder moet zorgen voor maaltijden tijdens bouw / show / breken (geen junkfood). Als de huurder hier niet aan kan voldoen zal een bedrag van 25,00 EURO in rekening worden gebracht per
dag per werknemer van BS Bookings.
Artikel 8.

Leveringstermijn

Als BS Bookings zich heeft verplicht om de goederen te bezorgen en te halen, dan zal BS Bookings ernaar streven
zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen tijden te houden. Overschrijding van de levertijd kan
echter nooit, ook niet na ingebreken stelling, aanspraak geven op schadeloos stelling.
Artikel 9.

Meldingsverplichtingen huurder

De huurder dient BS Bookings onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of
onroerende goederen of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige wijze de eigendomsrechten van
BS Bookings dreigen te worden geschaad. Het zelfde geldt in geval van faillissement van huurder indien huurder
seance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
Artikel 10.

Schade en gebreken

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan BS Bookings te melden.
Zonder toestemming van BS Bookings mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en / of
reparatie aan de gehuurde goederen zal BS Bookings slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen cq. verrichten.
Gebreken of schade aan gehuurde goederen geven de huurder geen enkel recht jegens BS Bookings, in het
bijzonder niet op vervanging en / of schadevergoeding.
Artikel 11.

Vervanging

Indien de huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan verhuurder terug te
bezorgen dient de huurder aan verhuurder een schadevergoeding te betalen, ter grootte van de nieuwwaarde
van de gehuurde goederen per de datum van beëindigen van het verhuurcontact.
Artikel 12.

Aansprakelijkheid

Voor schade die aan huurder of aan derden, direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou
kunnen ontstaan, is BS Bookings nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het
verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.
Huurder zal ter zake BS Bookings voor alle aanspraken van derden vrijwaren. BS Bookings gaat er van uit dat de
huurder zijn vergunningen voor het evenement geregeld heeft, mocht dit niet zo zijn en er wordt een beperking
opgelegd hanteert BS Bookings de regels van de Nederlandse wet. Worden er toch goederen in beslag genomen,
dan berekent BS Bookings de huurprijs door aan de huurder totdat de goederen weer in bezit zijn van BS
Bookings. De huurder is ook verantwoordelijk voor de kosten die BS Bookings moet maken om in de tussentijd
zijn klanten van goederen te voorzien.
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Artikel 13.

Annulering

Een annulering van een overeenkomst kan alleen schriftelijk (Mail).
- Een annulering van een verhuurovereenkomst van een totaal bedrag onder de 2.500,00 EURO excl. BTW kan
tot 48 uur (voor het verlaten van de goederen uit het magazijn) kosteloos. Binnen de 48 uur wordt 50% van de
totale som in rekening gebracht.
- Een annulering van een verhuurovereenkomst met een totaal bedrag tussen de 2.500,00 EURO en de 5.000,00
EURO excl. BTW kan tot 10 dagen voor het verlaten van de goederen uit het magazijn kosteloos. Binnen de 10
dagen wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Binnen de 48 uur wordt 100% in rekening gebracht.
- Een annulering van een verhuurovereenkomst van een totaalbedrag van boven de 5.000,00 EURO excl. BTW
kan tot 20 dagen voor het verlaten van de goederen uit het magazijn kosteloos. Binnen de 20 dagen wordt 50%
van de huursom in rekening gebracht. Binnen de 5 dagen wordt 100% in rekening gebracht.
Op deze regels kan alleen worden afgeweken bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van
betaling of faillissement van de huurder. Tevens als er andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, ondertekend
door beide partijen.
Artikel 14.

Openingstijden

BS Bookings is op afspraak geopend van Maandag tot en met Vrijdag van 11.00 uur - 17.00 uur, op zaterdag van
14.00 uur - 16.00 uur en op Zondag tussen 14.00 uur en - 15.00 uur.
Het ophalen van goederen gebeurt uitsluitend binnen de openingstijden en op afspraak tenzij hier andere
afspraken over zijn gemaakt.
Artikel 15.

Financiële afhandeling

Het factuurbedrag voortvloeiend uit geleverde diensten en / of goederen dient binnen 14 dagen na factuurdatum
in het bezit te zijn van BS Bookings. Geen enkel ander betalingstermijn wordt gehonoreerd. Indien de vordering
van de verhuurder niet op het gestelde tijdstip betaald is, is BS Bookings gerechtigd het openstaande bedrag te
verhogen met een rente van 2 % voor iedere ingegane maand verzuim.
Artikel 16.

Diversen

Wijzigingen, aanvullingen of annuleringen van onze overeenkomsten zijn slechts geldig als deze schriftelijk
overeengekomen zijn. Mondelinge nevenafspraken (ook door personeel BS Bookings) zijn niet geldig als zij in
strijd zijn met een van onze algemene voorwaarden.
Artikel 17.

Geschillen

Alle overeenkomsten en leveringen worden uitsluitend geregeld en uitgevoerd volgens de Nederlandse wet.
Alle geschillen voortkomend uit de overeenkomsten en leveringen uitgevoerd door BS Bookings, zullen uitsluitend
voorgelegd worden aan de rechtbank onder wiens verantwoording de hoofdvestiging van BS Bookings valt.
Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de huurder.
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Artikel 18.

Overmacht

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet BS Bookings dit
de huurder zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten. BS Bookings kan in
geval van overmacht na overleg met de huurder de overeenkomst opzeggen dan wel de levering
opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. BS Bookings is niet
aansprakelijk voor eventuele materiële en of financiële schade als gevolg van de overmacht. Indien de
apparatuur geleverd is voorafgaand aan de overmacht dan zullen er enkel vervoer kosten worden
berekend. Wordt de apparatuur gebruikt zonder aanwezigheid van de DJ / Artiest / technici welke door
overmacht is verhinderd zal 100% van de huurwaarde van de apparatuur moeten worden voldaan aan
BS Bookings.
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: te late of
kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven, belemmerende maatregelen
van overheidswege, geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat,
rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen, geheel
of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van BS Bookings en/of extreme
weersomstandigheden.
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