The Perfect Experience
ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN APEX-ENTERTAINMENT
1.

Definities
In deze algemene ‘’verhuurvoorwaarden’’ wordt verstaan:
- Verhuurder: Apex-Entertainment, gevestigd te Vlaardingen.
- Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Verhuurder onderhandelt over een
Verhuurovereenkomst en/of met wie Verhuurder een Verhuurovereenkomst afsluit of heeft afgesloten.
- Verhuurovereenkomst: overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder ter zake de verhuur van Materialen
die door Verhuurder te huur of ter beschikkingstelling worden aangeboden: elke wijziging daarvan of
elke wijziging daarvan of aanvullend daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter
uitvoering van die overeenkomst.
- Materialen: alle roerende zaken die het onderwerp zijn van een Verhuurovereenkomst.
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Toepasselijkheid
De Verhuurder geeft hierbij aan Huurder in huur de Materialen, die op de verhuurovereenkomst staan
gespecificeerd. Huurder verklaart deze Materialen in huur te aanvaarden tegen de in deze Verhuurovereenkomst vermelde voorwaarden. De Huurder verklaart de hiervoor bedoelde Materialen, inclusief de
daarbij behorende accessoires in goede staat in ontvangst te hebben genomen en aldus na afloop van
de huur weer terug te geven of indien vooraf overeengekomen beschikbaar te stellen voor retourname.
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Huurder wordt door
Verhuurder uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van Verhuurder en
Huurder schriftelijk zijn bevestigd.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Verhuurvoorwaarden laat
de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
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Bruikleen
Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten van bruikleen.
Uit de overeenkomst zal blijken of het een Verhuurovereenkomst dan wel een Bruikleenovereenkomst
betreft.
In geval van bruikleen zal hetgeen in deze voorwaarden is bepaald ten aanzien van de Verhuurovereenkomst, in gelijke mate gelden voor de Bruikleenovereenkomst, zodat hetgeen is bepaald voor de
Verhuurder zal gelden voor degene die de Materialen in bruikleen geeft en hetgeen is bepaald voor de
Huurder zal gelden voor de bruiklener. In geval van bruikleen worden Materialen om niet ter beschikking
gesteld.
Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten
Behoudens het hierna gestelde komt een Verhuurovereenkomst tot stand nadat Verhuurder een opdracht
(bestelling) heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.
Aanbiedingen door de Verhuurder zijn vrijblijvend en kunnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding
alsnog worden herroepen. Herroeping zal uitsluitend worden gedaan in geval van een geldige reden/
overmacht. In dat geval zal er een passende oplossing worden aangeboden.
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Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen en aanvullingen van op enige bepaling in een Verhuurovereenkomst en/of de voorwaarden,
gelden slechts indien zij schriftelijk door Verhuurder zijn vastgelegd of bevestigd en hebben alleen
betrekking op de betreffende Verhuurovereenkomst.
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Annulering
De Huurder kan de Verhuurovereenkomst vóór het ingaan van de huurperiode annuleren, indien zich een
dringende reden voordoet. In dat geval is de Huurder wel een vergoeding aan de Verhuurder verschuldigd.
De in lid 1 genoemde vergoeding is afhankelijk van het tijdstip van annulering en bedraagt ten minste 30%
van de overeengekomen huurprijs.
De Verhuurder is gerechtigd de Verhuurovereenkomst op ieder tijdstip te annuleren.
In geen geval is de Verhuurder gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.
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Aflevering, risico en retourname
Opgaven betreffende leveringstijden zullen door Verhuurder zo veel mogelijk stipt worden aangehouden.
Door Verhuurder opgegeven Leveringstijden zijn niet-fatale termijnen. huurder dient Verhuurder in
gebreke te stellen in geval niet binnen de opgegeven termijn wordt geleverd.
Overschrijding van de leveringstijd kan echter nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
De Materialen dienen aan het eind van de Verhuurovereenkomst ter beschikking te staan voor retourname
door Verhuurder of te worden teruggebracht aan Verhuurder. Bij het opstellen van de Verhuurovereenkomst wordt overeengekomen hoe de retourname zal plaatsvinden.
Bij retourname door Verhuurder dienen de afgesproken tijdstippen worden nagekomen. In geval van het
niet aanwezig zijn van de Huurder kunnen eventuele wachturen en extra ritkosten voor rekening van de
Huurder komen.
Risico voor Huurder
Vanaf het moment dat Huurder de Materialen in ontvangst heeft genomen, komen deze volledig voor zijn
risico. Bij gebruik dient Huurder noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheidsmaatregelen te treffen.
huurder dient tevens zelf zorg te dragen voor de verkrijging van de eventuele benodigde toestemmingen,
vergunningen en ontheffingen voor het gebruik van de Materialen.
Huurder dient aan gebruikers van de Materialen aan te geven dat het gebruik voor zijn risico geschiedt,
vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de Materialen
dient direct na ontdekking door Materialen aan Verhuurder te worden gemeld.
Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering dan wel bezwaring van de
Materialen dient Huurder de vervangingswaarde van de Materialen dan wel de in geval van schade de
herstelkosten aan Verhuurder te vergoeden.
Huurder dient zich ter zake van alle in het kader van de Verhuurovereenkomst de hem ter beschikking
gestelde Materialen deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle voorkomende risico’s
gedurende de tijd dat deze Materialen onder beheer en/of in de risicosfeer van Huurder zijn. Huurder
krijgt een opgave van de verzekeringswaarde voorafgaand aan de totstandkoming van de
Verhuurovereenkomst
Huurder is aansprakelijk voor alle door Verhuurder gemaakte reinigings- en reparatiekosten indien de
Materialen in slechte staat aan Verhuurder wordt teruggegeven. Hiervan zijn slijtagekosten uitgesloten.
Huurder draagt er zorg voor dat zijnertijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings-, afname-, installatie-, en retourname tijdstippen.
Ontstane- of geleden schade (wachttijden en/of extra transportkosten) dientengevolge kan aan Huurder
in rekening worden gebracht.
Verbod aan Huurder
Het is Huurder verboden de Materialen te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd zijn.
Het is Huurder verboden de Materialen aan derden ten gebruike af te staan, te bezwaren, te verhuren, te
verkopen of om het op andere wijze te vervreemden.
Het is Huurder verboden de Materialen geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat
om uitwisseling van de gebruikelijke accessoires.
Het is Huurder verboden enige reparatiehandelingen aan de Materialen uit te voeren of uit te doen voeren,
tenzij met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Ondanks toestemming van
Verhuurder om de reparatie te verrichten door Huurder, is Huurder aansprakelijk ingeval van reparatie
onoordeelkundig is verricht.
In geval herstel nodig is door toedoen van Huurder, zijn de kosten voor herstel voor rekening van de
Huurder.

10. Eigendom
1. De Verhuurder blijft ten allen tijde eigenaar van de Materialen, ongeacht de duur van de huurperiode en
heeft het recht (in nader overleg met Huurder) controle op de aanwezigheid en het onderhoud van de
Materialen uit te oefenen of te doen uitoefenen. Huurder dient te voorkomen dat bij derde de verwachting
of indruk worden gewekt dat Huurder tot verdere beschikking over de Materialen bevoegd is.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat de eigendom van de Materialen op de Huurder overgaat op het
moment dat de Verhuurovereenkomst eindigt. Dit zal de uitdrukkelijk schriftelijk in de Verhuurovereenkomst worden vastgelegd.
11. Overmacht
1. Indien een gebrek of schade aan de Materialen buiten de schuld van de Huurder is ontstaan, zal de
Verhuurder alles in werking stellen om te zoeken naar vervanging van betreffende Materialen of een
alternatief te bieden voor de verdere duur van de Verhuurovereenkomst.
2. Indien door andere omstandigheden van hiervoor bedoeld, de Materialen, tijdelijk niet ter beschikking van
de Huurder hebben gestaan, blijven huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft de Huurder geen
recht op vervanging van de Materialen.
3. In geval van overmacht heeft Huurder geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Verhuurder
als gevolg van Overmacht enig voordeel mocht hebben.
12. Inspectie en klachten
1. Huurder is verplicht de Materialen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Klachten of zichtbare
gebreken moeten direct bij aankomst van de Huurder schriftelijk aan Verhuurder worden gemeld en
worden aangetekend op de pakbon.
2. Indien de Huurder de Materialen niet wenst te inspecteren, wordt hij geacht de Materialen in goede staat
van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen.
3. Het melden van een klacht laat de verhuurverplichting onverlet.
13. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Verhuurder
1. Verhuurder staat er jegens Huurder voorin dat de Materialen bij aflevering beantwoorden aan hetgeen is
overeengekomen.
2. De Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toegebracht aan de Huurder
en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van de Materialen ongeacht
de aard van de schade. De Verhuurder wijst uitdrukkelijk van de hand iedere aansprakelijkheid als
gevolg van:
a. Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Onder een niet toerekenbare tekortkoming
word verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Verhuurder en die noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het maarschappelijke verkeer geldende opvattingen voor zijn
rekening behoort te komen;
b. Daden of nalatigheden van Huurder, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege heb zijn tewerkgesteld;
c. Foutieve installering door derden.
14. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendom is voorbehouden aan de Verhuurder. Huurder verkrijgt geen recht van
intellectuele eigendom met betrekking tot Materialen. Het is Huurder niet toegestaan op de Materialen
aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten na te maken.
Het is de Huurder ook niet toegestaan merk- of herkenningstekens te gebruiken zonder voorafgaande
toestemming van de Verhuurder.
15. Betaling, Facturering
1. Huurpenningen, eventuele schade aan Materialen of kosten anderszins zullen middels een factuur in
rekening worden gebracht. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan,
zonder enige korting of compensatie.
2. Alle prijzen van Verhuurder zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief B.T.W. Verhuurder is gerechtigd
prijswijzigingen door te berekenen aan de Huurder.
3. Alle aan Huurder in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouden worden voldaan.
Huurder is niet bevoegd tot verrekening. Huurder heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichtingen jegens Verhuurder op te schorten.
4. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is Huurder in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen,
uit welke hoofde ook, van Verhuurder op Huurder onmiddellijk opeisbaar.
5. Huurder is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijnen zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 10% per 14 dagen.
6. Indien Huurder jegens Verhuurder na verzoek tot betaling in verzuim blijft, is hij verplicht Verhuurder de
buitengerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
7. Indien de Huurder niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Verhuurder bevoegd
de nakoming van de jegens de Huurder aangegane verplichtingen tot levering op te schorten, totdat de
betaling is geschied. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien de Verhuurder
het redelijke vermoeden heeft, dat er redenen zijn om de kredietwaardigheid van de Huurder te twijfelen.
16. Tussentijdse opzegging
1. De Verhuurovereenkomst kan tussentijds worden opgezegd. Opzegging door een der partijen geschiedt
door mondelinge of schriftelijke melding daarvan aan de andere partij. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Verhuurder bij beëindiging van de Verhuurovereenkomst de Materialen bij de Huurder zal
ophalen, dient de Huurder een opzegtermijn van tenminste van ten minste 1 maand in acht te nemen.
2. De beëindiging van de Verhuurovereenkomst dienen de Materialen aan de Verhuurder te worden
geretourneerd. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Verhuurder bij beëindigen van de Verhuurovereenkomst de Materialen bij de Huurder zal ophalen, zal de Huurder zorgen dat de Materialen op het
afgesproken tijdstip gereed staan om door de Verhuurder te worden opgehaald.
3. In geval van opzegging door de Huurder, is de Huurder aan de Verhuurder een vergoeding verschuldigd
van de overeengekomen huurprijs over de overeengekomen periode. Een en ander onverminderd het
recht van de Verhuurder de werkelijk geleden schade te vorderen.
4. De Verhuurder is jegens de Huurder niet gehouden tot enige schadevergoeding in verband met de
beëindiging van de Verhuurovereenkomst.
17. Onderhoud
Bij het niet naar behoren functioneren van de Materialen dient dit binnen 72 uur na het op de hoogte
stellen van de Verhuurder, te worden opgelost door de Verhuurder. Als echter het niet naar behoren
functioneren is ontstaan door toedoen van de Huurder, zullen de gemaakte kosten middels een factuur in
rekening worden gebracht.
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Toepasselijk recht, bevoegde rechter
Op deze voorwaarden, alsmede op de Verhuurovereenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Verhuurovereenkomst of deze voorwaarden zullen,
voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderwerpen aan het oordel van de
bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Verhuurder het recht heeft vorderingen tegen
Huurder aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen
kennis te nemen.
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