Algemene Huurvoorwaarden T-Eventrent
Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen van T-Eventrent. Op verzoek zenden
wij u een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden. Door
het plaatsen van een bestelling/offerte geeft u te kennen
dat u met de algemene huurvoorwaarden akkoord gaat. TEventrent behoudt zich het recht voor haar algemene
huurvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te
wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
worden de algemene en specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door T-Eventrent erkend. TEventrent
garandeert
dat
het
geleverde
product
beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het
aanbod vermelde specificaties.

Artikel 2: Offertes

2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden T-Eventrent
op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk
en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald.
2.2 Een offerte is geldig gedurende twee weken na
dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.
2.3 Door T-Eventrent verstrekte gegevens blijven eigendom
van T-Eventrent, mogen zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van T-Eventrent niet worden
verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden, en moeten op
verzoek
onmiddellijk
aan
T-Eventrent
worden
geretourneerd. T-Eventrent behoudt zich tevens alle uit
hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel
bestaande rechten voor.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst slechts tot stand indien en voorzover
T-Eventrent een orderbevestiging heeft gedaan dan wel een
huurcontract met de wederpartij heeft afgesloten. De
overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op
het moment waarop de orderbevestiging door T-Eventrent
is verzonden, dan wel het huurcontract door de wederpartij
is ondertekend of op andere wijze wordt bevestigd.
3.2 De orderbevestiging dan wel het huurcontract, wordt
geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en
juist weer te geven. De wederpartij wordt geacht met de
inhoud van de Orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij
binnen
10
werkdagen
na
dagtekening
van
de
Orderbevestiging in schrift aan T-Eventrent laat weten dat
zij zich niet met de inhoud kan verenigen. Door
ondertekening/bevestiging van het huurcontract stemt de
Wederpartij met de inhoud hiervan in.
3.3 T-Eventrent heeft het recht een Aanbod zonder opgave
van redenen te weigeren.
3.4 Behoudens tegenstrijdige bepalingen, uitdrukkelijk en
formeel en door ons per geschrift bekrachtigd, worden alle
verhuringen/verkopen beschouwd gesloten te zijn onder de
clausules en de algemene voorwaarden hierna vermeld.
3.5 Wij wijzen alle verhuurvoorwaarden af, die op
documenten, uitgaande van de klant, voorkomen. Alleen
onze algemene verhuurvoorwaarden/verkoopvoorwaarden
zijn van toepassing.
3.6 Alle wijzigingen en toevoegingen, mondeling,
telegrafisch of anders gedaan, zijn slechts geldig na
schriftelijke bevestiging.
3.7 Wij behouden ons het recht voor, ook gedurende de
uitvoering van de bestelling, waarborgen tot betaling van
de verhuurder te eisen. Bij weigering behouden wij ons het
recht voor de bestelling in haar geheel of zelfs gedeeltelijk
te vernietigen.

Artikel 4: Betwisting

4.1 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken
van de bedrijfszetel van de verhuurder/verkoper bevoegd.
Alle kosten in verband met invordering ook langs
gerechtelijke weg zullen ten laste van de huurder/verkoper
worden verhaald.

Artikel 5: Betaling

5.1 Behoudens afwijkende overeenkomsten dienen alle
betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
zonder enige aftrek of korting.
5.2 In geval van niet betaling op de vervaldag, is van
rechtswege
en
zonder
enige
waarschuwing
een
verwijlinterest verschuldigd van 14% per jaar.
5.3 In geval het bedrag van een factuur niet betaald is op
haar vervaldag, zal dit bedrag vermeerderd worden met
15% ten titel van forfaitaire vergoeding met een minimum
van 40 euro en met de conventionele verwijlinterest.
5.4 De goederen worden enkel ter beschikking gesteld van
de huurder/koper na volledige betaling van de openstaande
factuur.

5.5 De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in
euro’s. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van
prijswijzigingen.

Artikel 6: Verhuur

6.1 De huurperiode is de periode zoals afgesproken in de
schriftelijke huurovereenkomst.
6.2 Onverminderd het voorgaande, kan de huurder de
reservering vóór het tijdstip
van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak
schriftelijk annuleren.
De huurder zal alsdan echter de navolgende vergoeding
verschuldigd zij:
• 60% van het netto orderbedrag, wanneer de annulering
plaatsvindt tussen de 59e
en 30e dag vóór het tijdstip waarop de zaken aan de
huurder ter beschikking
zouden worden gesteld;
• 70% van het netto orderbedrag bij annulering tussen de
29e en 10e dag vóór
voornoemd tijdstip;
• 80% van het netto orderbedrag bij annulering na de 10e
dag vóór voornoemd
tijdstip.

Artikel 7: Het materiaal

7.1 Bij het terug afleveren/ophalen van de gehuurde tenten
wordt door de verhuurder nagegaan of er beschadigingen
zijn of materiaal ontbreekt. Echter rekenen wij eveneens op
de eerlijkheid van de huurder om deze gebreken zelf mede
te delen. Achteraf vastgestelde gebreken worden
aangerekend. Bij vastgestelde gebreken wordt de
huurwaarborg ingehouden tot de kostprijs van de vereiste
herstellingen bekend is. Herstellingen worden enkel door de
verhuurder of in opdracht van de verhuurder uitgevoerd.
Indien het bedrag van de herstellingen kleiner is dan de
ingehouden
huurwaarborg,
wordt
de
resterende
huurwaarborg overgeschreven op het rekeningnummer van
de huurder. In het geval de huurwaarborg niet voldoende is
om de herstellingskosten te dekken, dient de huurder het
resterend bedrag over te schrijven.
7.2 De gehuurde tenten dienen steeds droog terug
binnengebracht te worden. De gehuurde tenten dienen op
een correcte manier opgeplooid te worden en in de juiste
draagzakken/koffers gestoken te worden. De tentstokken
moeten eveneens in de juiste tentstokzakken/koffers
gestoken worden. Bij het niet correct opplooien van de
tenten dient de huurder deze zelf opnieuw op een correcte
manier op te plooien.
7.3 In het geval van diefstal van een gehuurde tent dient
zowel de huurprijs als de nieuwwaarde van de tent door de
huurder betaald te worden.
7.4 Tenten mogen door de huurder niet aan derden
onderverhuurd of in bruikleen gegeven worden.
7.5 Er dient steeds op een normale manier met de tenten
omgegaan te worden (principe van de goede huisvader).
7.6 Het is verboden om plakmaterialen (versieringen,
posters, kleverig materiaal, etc.) op de tenten aan te
brengen. Er mogen eveneens geen opschriften op de tenten
aangebracht worden. Eventuele reinigingskosten worden in
mindering gebracht van de huurwaarborg.

Artikel 8: Aansprakelijkheid T-Eventrent

8.1 De aansprakelijkheid van T-Eventrent is uitdrukkelijk
beperkt tot directe zaaksbeschadiging en letselschade aan
zaken en personen van de huurder, veroorzaakt door een
aantoonbaar gebrek aan de gehuurde zaak of door opzet of
grove schuld van T-Eventrent.
8.2 Huurder zal T-Eventrent vrijwaren voor eisen van
derden op grond van schade met, door of in verband met
de gehuurde zaak.
8.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één
jaar vanaf de schadedatum.
8.4 Als in het geval van overmacht de verhuurder niet in
staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, is de
verhuurder ontslagen van ook maar enige verplichting of
schadevergoeding t.o.v. de huurder.

Artikel 9: Waarborg

9.1 De waarborgregeling dient betaald te worden voor de
ter beschikking stelling van de gehuurde goederen.
9.2 De contractuele afgesproken waarborg is een voorschot
op mogelijk kosten en de verhuurder kan bij hogere
schadegevallen
een
bijkomende
schadevergoeding
aanrekenen aan de huurder.
9.3 De huurder heeft tot 10 dagen na de schadevergoeding
de tijd om de schadeclaim te betwisten, nadien wordt de
claim beschouwd als bindend.

