VERHUURVOORWAARDEN VIDEO SCHAAY BV

Definities
Video Schaay: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Video Schaay B.V. statutair gevestigd te Rotterdam.
Opdrachtgever: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als
opdrachtgever die partij welke vermeld wordt als geadresseerde op een
prijsopgave, offerte en/of opdrachtbevestiging, diegene die als
contractspartij genoemd wordt in een overeenkomst c.q. de partij
waarmee Video Schaay anderszins een overeenkomst sluit; voorts geldt
als opdrachtgever degene die gebaat is bij de verkoop of plaatsing en/of
bewerking van de door video Schaay geleverde of ter beschikking
gestelde zaken en/of verrichte werkzaamheden. Indien de opdrachtgever
tevens rechtspersoon is, zijn de leden van het bestuur hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit
een met video Schaay gesloten overeenkomst. Zulks geldt eveneens ten
aanzien van dier echtgenoot c.q. echtgenote aan wie geen beroep op
enigerlei huwelijkse voorwaarden toekomt.
Artikel 1 - Algemeen
1.Onderstaande bepalingen zijn een onderdeel van de door beide partijen
gesloten huurovereenkomst.
Artikel 2 - Betaling
1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding dient betaling te geschieden
overeenkomstig door Video Schaay bij offerte, opdrachtbevestiging,
overeenkomst of anderszins vastgelegde (betalings-)voorwaarden,
onverminderd de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
2. Na ondertekening van de verhuuropdracht brengen wij tot 6 dagen voor
aanvang 10% Annuleringskosten in rekening. Bij annulering binnen 5
werkdagen voor opdracht word 50% van de huurprijs berekend. Bij
annulering binnen 24 uur zal uw reservering voor 90% worden
doorberekend. Externe kosten en kosten gemaakt door derden worden
100% doorberekend.
Artikel 3 - Waarborgsom
1. De waarborgsom strekt tot verhaal van kosten en schade, tot betaling
waarvan de huurder krachtens de bepalingen van deze overeenkomst is
gehouden.
Artikel 4 – Garantie
1. De gehuurde goederen die technische gebreken vertonen zullen door
ons, indien mogelijk, ter plaatse worden gerepareerd, dan wel worden
teruggenomen en omgeruild, in welk geval deze voorwaardenonverkort
van toepassing blijven. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
onze garantieverplichting als hier omschreven.
2. Klachten moeten onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan
van de klachten, aan ons worden gemeld.
3. Het is de huurder nimmer toegestaan enige wijziging aan het gehuurde
aan te brengen en/of herstelwerkzaamheden te verrichten, dan wel dit
door derden te laten doen.
4. Aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die eventueel
ontstaat bij of als gevolg van gebruik of bezit van de gehuurde goederen,
wordt uitgesloten.
5. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect,
voortvloeiende uit het foutief of onoordeelkundig gebruik, hetzij door de
huurder, dan wel door derden, gedurende de huurovereenkomst.
6. Feiten en omstandigheden welke de voor de huurder het gebruik van de
gehuurde goederen verminderen, ontzeggen de huurder niet van zijn
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
Artikel 5 – Gebruik en misbruik
1. De huurder verklaart bij ondertekening van deze overeenkomst de
gehuurde goederen, inclusief de daarbij aangetekende accessoires en
transportmiddelen, na controle in goede staat te hebben ontvangen. De
huurder is gehouden de gehuurde goederen zorgvuldig te gebruiken en te
beheren en deze na het verstrijken van de huurtermijn op het afgesproken
tijdstip aan de verhuurder te retourneren.
2. De verhuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder.
Het is de huurder verboden gehuurde goederen te verpanden, in enigerlei
vorm tot zekerheid over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen
of enigerlei recht daarop te verlenen.
3. De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde in zijn bezit is ten volle
aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of materiële
beschadiging van de gehuurde goederen, als mede voor de beschadiging
ontstaan door foutief gebruik daarvan.
Artikel 6 – Boetebeding
1.De huurder verbeurt bij overtreding van de in artikel 5 lid 1 en 2
omschreven verplichtingen ten behoeve van de verhuurder een direct
opeisbare boete van € 250,00 per verhuurd goed voor elke overtreding en
voor elke dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat enige

ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onverminderd het
recht van de verhuurder om volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7 – Ontbinding
1.Indien de huurder in gebreke blijft aan enige verplichting uit hoofde van
deze overeenkomst te voldoen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, een
aanvraag voor surseance van betaling indient of in staat van faillissement
wordt verklaard, zich in het buitenland vestigt, dan wel bij beslag op de
gehuurde goederen, is deze overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden op enkele aanzegging van de verhuurder,
onverminderd het recht van de verhuurder tot het vorderen van schade,
gederfde winst en incassokosten.
Artikel 8 – Slotbepalingen
1.Voor zover hiervan in het bovenstaande niet wordt afgeweken, zijn op
deze huurovereenkomst van toepassing onze algemene voorwaarden. Op
8 januari 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder depotnummer 162699, welke algemene voorwaarden op aanvraag
aan de huurder ter inzage worden overhandigd.

