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De algemene verhuurvoorwaarden en reservatie:
Artikel 1:
De Klant duidt Discobar Adventure aan als verhuurder van een klank, en/of licht installatie en/of special effects.
Discobar Adventure aanvaardt uitdrukkelijk deze opdracht.
Artikel 2:
De klant zorgt telkens voor alle vergunningen, zorgt voor de veiligheid en de benodigde aansluitingen of sterkte van
de elektriciteit. Dit omhelst onder andere: SABAM vergunningen, Billijke vergoeding, VLAREM 1 en 2
vergunningen, eventuele verlies stroomschakelaar enz. Deze opsomming is louter indicatief niet nominatief. De
klant betaalt hier ook alle verschuldigde bedragen. Ingeval van tekortkoming kan de klant geen enkele
schadevergoeding eisen van Discobar Adventure.
Indien de Goederen afgehaald worden is de klant verantwoordelijk voor de verzekeringen!
Artikel 3:
De klant is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te
gebruiken en in het bijzonder. geen veranderingen aan te brengen aan de verhuurde goederen.
De klant dient Discobar Adventure ten allen tijde toegang te verschaffen tot de verhuurde goederen. Aanspraken van
derden op gehuurde goederen af te wijzen en Discobar Adventure ter zake te vrijwaren.
Onderverhuren en beschikkingstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Discobar Adventure
te doen geschieden.
Artikel4:
Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde duur. Bij het vaststellen
van de tijdsduur geldt een gedeelte van de dag als een ganse dag. Of anders overeengekomen in de offerte.
Artikel 5 :
De geplaatste goederen zijn geen eigendom van de klant en kunnen onder geen enkele voorwaarden het voorwerp
uitmaken van een verkoop of een beslag.
De klant is verantwoordelijk voor de geplaatste goederen, zowel in diefstal , als brand, als in beschadiging door
eender wie. Op het moment van beschadiging, vervreemding of definitief verlies zal de klant de actuele
nieuwwaarde betalen aan Discobar Adventure. Collector items en onvervangbare stukken zullen bij overeenkomst of
bij expertise worden vergoed.
Artikel6 :
Elke reservatie via mail, fax & per post gelden niet. Enkel vaste klanten kunnen reserveren via mail of telefoon.
Anders zullen enkel ondergetekende offertes in samenhang met dit huurcontract gelden als reservatie.
Ingeval de manifestatie wordt afgelast door de klant, zal de klant een schadevergoeding* moeten betalen. Ingeval
van overmacht* zal dit niet van toepassing zijn.
Artikel 7
Onze facturen dienen betaald te worden voor de afhaling of aanvang van het evenement.
Tenzij ander overeengekomen.
Artikel 8:
Indien u reserveert onder welke vorm dan ook (post, fax, email, ….) Verklaart u de algemene verhuur- en reservatie
voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
Deze voorwaarden dienen ondergetekend voorafgegaan door ‘gelezen en goedgekeurd’ te worden bezorgd aan
Discobar Adventure.
Artikel 9:
Indien aan onze stroom- en ruimtevoorwaarden niet wordt voldaan, kan en mag Discobar Adventure weigeren de
installatie te plaatsen.
*schadevergoedingen bij annulatie:

4 weken op voorhand: geen kosten – 3 weken op voorhand: 25%
2 weken op voorhand: 50% – 1 week op voorhand 75%
minder als 1 week: het totaalbedrag.
*Overmacht: wij aanschouwen het volgende als overmacht: Overlijden, Hospitalisatie, Stormschade aan het gebouw.
Indien er niet wordt voldaan aan een van deze mogelijkheden, zal de schadevergoeding geëist worden.

Voor de klant:

Voor Discobar Adventure,

Datum: ....................................

Datum: ...........................................

‘Gelezen en goedgekeurd’ met de hand schrijven:

Handtekening + stempel.

.................................................

.......................................................

Handtekening,

