Verhuurvoorwaarden
DEFINITIES:
Verhuurder: In deze voorwaarden wordt verhuurder verstaan onder Droomevent,
gevestigd te Hilversum, Kvk nummer 63634465
Huurder: Diegene die een (huur)overeenkomst aangaat met verhuurder.
Goederen: de gehuurde items zoals schriftelijk met huurder is afgesproken.
Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes inzake
verhuur van goederen door Droomevent.
1.2 Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: OVEREENKOMST
2.1 Alle offertes van verhuurder zijn wederzijds geheel vrijblijvend, tenzij
onherroepelijk van het aanbod op enigerlei wijze blijkt. Herroeping van het aanbod
c.q. offerte kan door verhuurder plaatsvinden onverwijld na de aanvaarding van de
huurder. Verhuurder is niet gebonden doorbestellingen hoe dan ook gedaan, die niet
door verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is
overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de
offerte vermelde datum.
2.3 Uitgebrachte offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
2.4 Offerte-aanvragen gaan enkel en uitsluitend via e-mail.
2.5 Wijzigingen moeten door huurder tijdig en schriftelijk aan verhuurder ter
kennis worden gebracht.
2.6 De goederen blijven te allen tijde in bezit van verhuurder.
Artikel 3: PRIJZEN EN TRANSPORT
3.1 Alle prijzen worden berekend per stuk en gelden voor de periode die tevoren
tussen partijen is afgesproken.
3.2 Huurder draagt gedurende de gehele huurperiode vanaf in ontvangstname van de
goederen, ook tijdens het transport indien dit door huurder verzorgd wordt, het
risico en rekening van verlies of beschadiging van de goederen.
3.3 De bezorg- en ophaalkosten door verhuurder zijn op verzoek schriftelijk
opvraagbaar.
3.4 Bezorging en ophalen van de goederen door verhuurder geschiedt tegen de door
verhuurder opgestelde tarieven.
3.5 Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden op de begane grond afgeleverd
en daar weer opgehaald, tenzij partijen, om welke reden dan ook, andere afspraken
hebben gemaakt. De laad- en losplaats dient gemakkelijk bereikbaar te zijn.
3.6 Indien zaken door verhuurder worden bezorgd en/of gehaald verplicht huurder
zich voor passende assistentie te zorgen. Bij het ontbreken van deze assistentie
zal een meerprijs in rekening worden gebracht.
3.7 Goederen dienen aan het einde van de huurperiode compleet, ordelijk,
onbeschadigd en in de juiste verpakkingsmaterialen weer verpakt te zijn. Om een
spoedig laden te bevorderen dient huurder alle gehuurde goederen bij elkaar te
plaatsen op de begane grond.
3.8 De genoemde prijzen zijn per stuk en exclusief BTW.
3.9 Op de overeengekomen dag worden de goederen door verhuurder ter beschikking
gesteld aan de huurder.

3.10 Transporten en opruimen van stylingen en goederen in het weekend en na 22.00
uur ’s avonds kan alleen in overleg en tegen een extra weekend en/of nachttarief.
Artikel 4: RETOUR EN VERPAKKINGEN
4.1 De goederen dienen op d eretourdatum op de afgesproken tijd klaar te staan voor
transport c.q. ingeleverd te zijn op dezelfde wijze waarop ze ter beschikking
gesteld zijn aan huurder.
4.2 Indien op de retourdatum op de afgesproken tijd de huurder de goederen niet
ingeleverd heeft, dan wordt er een extra dag verhuur in rekening gebracht.
4.3 De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de goederen een telling van
de gehuurde goederen verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.
Artikel 5: LEGETIMATIE EN WAARBORGSOM
5.1 De huurder dient bij het afhalen of het ontvangen van de goederen zich op
verzoek van de verhuurder d.m.v. een wettig legitimatiebewijs te legitimeren. De
waarborgsom bedraagt 25% van de huursom met een minimum van €50. De waarborgsom
wordt op het moment dat de huurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan en er geen
verlies of schade aan de goederen is vastgesteld, teruggestort op rekening van
huurder.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1 De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van de
gehuurde goederen/materialen gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde,
onderdelen en/of toebehoren daarvan tegen vervangingswaarden dienen te vergoeden.
Ook eventuele reparatiekosten worden aan huurder in rekening gebracht.
6.2 De verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of
indirecte schade van de huurder, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële
schade, bedrijfs- of milieuschade.
Artikel 7: VERPLICHTINGEN HUURDER
7.1 De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden en eventuele bedrijfsvoorschriften te gebruiken en daarbij:
7.2 de verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen.
7.3 aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder daarvan te
vrijwaren.
7.4 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke
toestemming van de verhuurder te doen geschieden.
7.5 De huurder wordt geacht direct na ontvangst van het door hem gehuurde op
gebreken in het normale functioneren te controleren.
7.6 Bij het einde van de overeenkomst zullen de goederen in dezelfde staat als
waarin het verstrekt is en gereinigd weer ter beschikking van de verhuurder moeten
worden gesteld. Indien reiniging door verhuurder wordt gedaan bedraagt dit
€ 32,50 per uur.
Artikel 8: BETALING
8.1 De huurprijs inclusief waarborgsom, dient voor de huurperiode voldaan te zijn
bij het ter beschikking stellen van de te huren goederen. De kosten voortkomend uit
het ontbreken, door schade aan of verlies/diefstal van goederen worden achteraf per
factuur in rekening gebracht en dienen door overschrijving van het verschuldigd
bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. verhuurder te worden
afgerekend binnen 7 dagen na het retourneren van de goederen.
8.2 Indien de huurder niet tijdig heeft betaald, is huurder van rechtswege in
verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Verhuurder is
gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de
overeenkomst reeds gemaakte kosten en heeft de bevoegdheid de wettelijke rente
inrekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim tot
aan de dag van betaling.

Artikel 9: BEËINDIGING OF ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Verhuurder heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of te weigeren,
indien de inhoud naar haar oordeel en/of goede naam van haar onderneming kan
schaden.
9.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van verhuurder op de
huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien verhuurder de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.3 Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengt verhuurder 25% van
de huursom in rekening.
9.4 Goederen die op speciaal verzoek zijn besteld en/of aangeschaft worden bij
annulering volledig in rekening gebracht bij de huurder.
Artikel 10: SCHADE EN VERMISSINGEN
10.1 Gehuurde goederen m.u.v. bestek, theeservies en onderborden, dienen altijd
ongewassen maar wel afgespoeld retour gegeven te worden. Als goederen nat zijn
dient dit te worden uitgehangen om weervorming te voorkomen. Brandgaatjes,
kaarsvet, schimmel, kauwgom, olie, inkt en andere onherstelbare vlekken worden
gezien en aangemerkt als schade.
10.2 Alle schades, vermissingen en kwaliteitsverminderingen, ongeacht de oorzaak,
zijn voor rekening van de huurder. In deze gevallen blijft de huurprijs
verschuldigd, als mede de dagwaarde van het te verloren gegane product. Dit wordt
in rekening gebracht bij huurder.
10.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met de
gehuurde goederen, die aan derden, aan hun persoon en/of bezittingen wordt
toegebracht.
Artikel 11: HUURPERIODE
11.1 Alle huurprijzen gelden voor één aaneengesloten huurperiode. De vastgestelde
huurperiode is 3 aaneengesloten dagen, tenzij anders overeengekomen. Voor elke
extra huurdag, mits mogelijk, wordt 25% van de huursom per dag in rekening
gebracht.
11.2 De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van de zogenaamde
producten- en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter
beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van
de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de huurperiode vrijwaart de huurder derhalve
de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen
jegens de verhuurder mochten doen gelden.

