
Algemene factuurvoorwaarden 

 

- Onze algemene en bijzondere voorwaarden hebben voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de 

opdrachtgever, uitgezonderd bij schriftelijk overeengekomen afwijking van onzentwege.  

 

- Al onze prijsoffertes zijn exclusief 21% BTW. -Offertes zijn niet bindend en vrijblijvend, tenzij schriftelijk of digitaal 

bevestigd. -Bij een annulering van een order binnen de 14 dagen voor het event wordt het volledige bedrag 

gefactureerd.  

 

 

- De slotfacturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, binnen de 15 dagen na factuurdatum, behoudens 

andersluidend schriftelijk beding, in de munt vermeld op de voorzijde van de factuur, zonder korting.  

 

- Elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht geven 

op een intrest berekend aan 10% van de hoofdsom. 

 

- Niet-betaling op vervaldag maakt daarenboven een contractuele fout uit voor dewelke partijen akkoord gaan, dat er een 

forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is. Deze wordt bij gemeen akkoord vastgesteld op 15% van de verkoopprijs, 

met een minimum van 150,00 Euro. 

 

 

- Deze contractuele schadevergoeding is automatisch en van rechtswege verschuldigd ten titel van forfaitair en 

onherleidbaar schadebeding.  

 

- De niet-betaling van één enkele factuur op vervaldag, maakt het verschuldigde saldo van alle andere zelfs niet-vervallen 

facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

 

 

- Tenten die geplaatst zijn mogen enkel neergehaald worden na schriftelijk overleg. Bij het niet naleven word er een 

reinigingskost van 400 euro aangerekend.  

 

- Bij het plaatsen van een tent onder een boom kan deze serieus bevuilt worden door vogels. Indien de tent blijkt hierna 

niet meer verhuurbaar te zijn, meer dan 5 vuile plekken, wordt er een reinigingskost van 400 euro aangerekend.  

 

 

- Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen met gasbranders en gasflessen en de daar uit voortvloeiende schade 

en/of letsels. Alsook niet voor het neergaan van een tent bij rukwinden of stormweer.  

 

- Na vaststelling van diefstal op verhuur locatie, of het ontbreken, van het door ons verhuurd materiaal. Wordt de 

huurder, of zijn afgevaardigde, direct op de hoogte gesteld. De huurder heeft na vaststelling 5 dagen om de vermiste 

materialen alsnog op onze maatschappelijke zetel terug te bezorgen. Dit in de originele, complete en propere staat. Bij 

het ontbreken van deze verplichting word het vermiste materiaal aan nieuwprijs aangerekend aan de huurder. Indien in 

de eerste maanden na de vaststelling van de verdwijning zou blijken, dat door het ontbreken/onbeschikbaar zijn van 

vervangingsmateriaal, een volledig verhuurproject niet meer kan worden uitgevoerd. Zijn wij genoodzaakt het volledige 

project door te rekenen als schadevergoeding.  

 

 

- Verhuurmaterialen die beschadigd worden door toedoen van de huurder, of derden, tijdens, voor of na het event 

worden hersteld op kosten van de huurder. Als zou blijken dat zowel esthetisch of functioneel de beschadigde 

materialen niet meer bruikbaar zijn of een te grote waarde daling hebben opgelopen (—20%) zelfs na herstelling. Dan 

word de huidige nieuwprijs doorgefactureerd aan de huurder.  

 

- Uit veiligheidsoverwegingen kan bij een voorspelde wind boven de 4 Beaufort de verhuurder eenzijdig beslissen dat de 

types stertenten niet geplaatst worden. Ook bij voorspelde rukwinden boven de 50 km per uur. Een open veld of strand 

houdt echter een groter risico in dan een ingesloten locatie. 

 

 

- Parkeerplaats en de nodige parkeergelden worden steeds voorzien door de klant. Bij nalatigheid word dit door gerekend 

naar de klant. Ook de kost van het algemeen verlet.  

 



- De huurder is verantwoordelijk om de nodige evenementen verzekeringen op zak te hebben. Deze dienen de waarde 

van de ons gehuurde materialen bij ongevallen of overmacht situaties grondig te dekken. Alsook de 

bezoekers/genodigden onder de aanwezige tenten.  

 

 

- Wij zijn verzekerd voor materiële schade en/of letsels aan derden door het begaan van een menselijke fout ter onzer 

weg op het moment van plaatsen/afbouwen op locatie.  

 

- Vloeren worden steeds proper geleverd. Als deze onder olie vlekken, etensresten, extreme modder, kauwgom of glitters 

zouden zitten is de huurder verantwoordelijk om deze grondig te reinigen. Bij nalatigheid ebeurd dit werk in regie door 

ons aan 50 euro per uur op kosten van de huurder met een minimum van 100 euro. Dit om de kwaliteit naar ander 

klanten te kunnen blijven garanderen.  

 

 

- Wij verbinden ons niet tot resultaatsverbintenis maar louter als een inspanningsdienst. 


