Algemene voorwaarden
Tussen de CVBA G.D.A. SYSTEMS met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Victor Bocquéstraat 7, hierna genoemd de VERHUURDER, en de ondertekenaar, vermeld in de overeenkomst,
hierna genoemd de HUURDER, wordt overeengekomen en aanvaard wat volgt:
1.VOORWERP De verhuurder geeft in huur aan de huurder, die aanvaardt, het in de huurovereenkomst Bijzondere voorwaarden omschreven voorwerp. Gedurende de volledige duur van
deze overeenkomst blijft de verhuurder eigenaar van het verhuurde voorwerp, waarvoor de huurder geen daden van beschikking, noch daden van beheer, andere dan deze die
voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst, kan stellen. Het is de huurder verboden om het verhuurde voorwerp onder te verhuren of in bruikleen te geven. De verhuurder
behoudt zich het recht voor om te allen tijde het voorwerp te bezichtigen op de plaats waar volgens de overeenkomst staat opgesteld.
2 DUUR deze overeenkomst vangt aan en eindigt van rechtswege op de data zoals in de huurovereenkomst- Bijzondere Voorwaarden gespecificeerd. Op de einddatum heeft de huurder
de verplichting om het gehuurde voorwerp integraal ter beschikking te stellen van de verhuurder of van een door hem aangestelde. Het bij de aanvang van de overeenkomst ter
beschikking gestelde voorwerp zal zich in goede en nette staat bevinden, staat waarvan de huurder zich zal vergewissen. Eenzelfde controle gebeurt tevens op de einddatum door de
huurder en verhuurder of door hen aangestelde. Bij verlenging van de in de huurovereenkomst gestipuleerde periode, zal een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld. De bij
overeenkomst vastgestelde huurperiode kan niet voortijdig worden beëindigd.
3. HUURPRIJS Het voorwerp wordt verhuurd tegen de in de huurovereenkomst bijzondere voorwaarden vermelde huurprijs. Deze som zal in schijven worden betaald. nl 30% + BTW bij
ondertekening der overeenkomst, 50% + BTW uiterlijk bij de aanvangsdatum van de huurperiode en het resterende saldo ( 20 % ) + BTW samen met de kilometervergoeding binnen de
30 dagen, te rekenen van de factuurdatum. Voor de berekening der belastingschijven wordt de in de overeenkomst overeengekomen som (exl. BTW) als basis genomen. De te betalen
saldi worden gekweten door domiciliering ten laste van de bankrekening van de huurder waarvan het nummer in de overeenkomst wordt vermeld. De huurder verklaart uitdrukkelijk dat
hij titularis of volmachtshouder is van deze rekening. De huurder zal in gebrekezijn voor het betalen van de huurprijsdoor eenvoudig overschrijden van de vervaldag, zonder dat ervan
weg de verhuurder een uitdrukkelijke aanmaning wordt vereist. Indiengeen betaling is geschied van de eerste twee betalingsschijven, wordt de overeenkomst als niet-aangegaan en
onbestaande beschouwd.
4. HUURWAARBORG Tot waarborg van de goede uitvoering van de overeenkomst, zal de huurder bij de ondertekening ervan waarborgsom betalen waarvan het bedrag wordt vermeld in
de overeenkomst en normaliter 10 % bedraagt van het in de overeenkomst vermeld totaal huurbedrag. De waarborgsom brengt geen intresten op in het voordeel van de huurder en zij
wordt door de verhuurder aan de huurder terugbetaald uiterlijk dertig dagen na afloop van de huurovereenkomst op voorwaarde dat het voorwerp zich in goede staat bevindt zoals bij
de aanvang van de huurperiode. Bovendien verleent huurder aan de verhuurder uitdrukkelijk afstand van het af te staan gedeelte van zijn loon, overeenkomstig de wet van 12.04.1965.
Deze afstand geldt voor alle bedragen die door de huurder uit hoofde van deze overeenkomst aan de verhuurder verschuldigd zijn.
4. TAKSEN -BELASTINGEN – HEFFINGEN – VERGUNNINGEN Voor het geval dat het gebruik en/of het opstellen van het gehuurd voorwerp onderworpen is aan enigerlei te betalen taks of
andere kosten, zal de huurder zorgen dat hij desbetreffend de nodige betalingen heeft verricht. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de eventuele tekortkomingen van de huurder
inzake de betaling ervan, eventuele supplementen en/of boetes, dewelke uitsluitend ten laste van de huurder zijn. Alle huidige en toekomstige belastingen en/of heffingen van
toepassing op deze overeenkomst of op haar uitvoering, inclusief de activiteit die de huurder ermee verricht, alsmede de eventuele verhoging of boetes wegens ontoereikende of
laattijdige betaling, zijn voor rekening van de huurder. In geval ze door de verhuurder worden betaald, zullen ze hem door de huurder worden terugbetaald. De huurder/organisator staat
tevens in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op de overmacht beroepen.
6.OPSTELLINGSPLAATS VAN HET VERHUURDE MATRIAAL Het verhuurde materiaal zal door de verhuurder worden opgesteld op de in overeenkomst gestipuleerde locatie. Het is de
huurder verboden om het gehuurde materiaal naar een andere plaats over te brengen. Indien het voorwerp langer dan één dag wordt gehuurd, zal de huurder ervoor zorgen dat het
gehuurde materiaal na de activiteit telkenmale wordt ondergebracht op een door de huurder vooraf aangewezen bewaakte plaats. De hiermee gepaard gaande kosten zijn integraal te
last van de huurder. Deze opstellingsplaats zal duidelijk in de overeenkomst worden vermeld.
7.TERBESCHIKINGSTELLING De verhuurder stelt het verhuurde materiaal in goede en nette staat ter beschikking van de huurder, die het aanvaardt. De verhuurder of zijn aangestelde is
belast met de levering, de opstelling, de verplaatsingen en, op het einde van de overeenkomst, het weghalen van het bij GDA gehuurde materiaal. Voor deze prestaties worden boven de
verplaatsingskosten geen bijkomende kosten, andere dan deze vermeld in de overeenkomst aangerekend. Het operationeel opstellen van de bij GDA gehuurde materialen geschiedt door
verhuurder volgens de regels van de kunst en zulks op de in de overeenkomst vermelde plaatsen en tijdstippen. Verplaatsingen naar andere locaties met het gehuurde materiaal
geschiedt op last van de verhuurder. De verhuurder, is niet verantwoordelijk voor de bewaking en het operationeel karakter van het verhuurd voorwerp gedurende de ganse
huurperiode. Het materiaal, behorende tot de standaarduitrusting van het gehuurd voorwerp alsmede het bijkomende bij GDA gehuurde materiaal en het materiaal, persoonlijke
eigendom van de huurder, vallen onder de toepassing van de verantwoordelijkheid van de huurder die plichtsbewust zal waken over het voorgeschreven gebruik, de functionaliteit en de
netheid ervan.
8.BEHEER – ONDERHOUD – AANSPRAKKELIJKHEID – SCHADE Het verhuurde voorwerp is bestemd voor commerciële of industriële doeleinden. De activiteiten die ermee worden verricht,
dienen volledig in dit kader plaats te vinden. Het verhuurde voorwerp wordt niet gebruikt voor private doeleinden. De organisatie en de uitvoering van de activiteit met het verhuurde
voorwerp is volledig ten laste van de huurder of van de door hem aangestelde. Hij zal erover waken dat zijn activiteit conform is met alle wettelijke voorschriften terzake, met de Wet op
de Handelspraktijken en met de vigerende reglementen van kracht in de gemeente/stad en op de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Gedurende de overeengekomen periode is de
huurder verplicht het gehuurde voorwerp met de grootste zorg en volgens de voorschriften van de constructeur te gebruiken, te onderhouden en de veilige bewaring ervan te
verzekeren. De huurder verbindt er zich toe het eigenaars risico volgens de ervaring van de verhuurder niet het gevolg kunnen zijn van een normaal gebruik. Het is de huurder verboden
om zelf aan het gehuurde voorwerp herstellingen of aanpassingen uit te voeren. De huurde is aansprakelijk voor het gehuurde voorwerp in geval van brand, storm en hagel, ontploffing,
blikseminslag, oorlog en oproer, diefstal en gewelddadige beschadiging, evenals voor de schade die volgt uit toepassing van art. 282 e.v. Burgerlijk wetboek. Hij zal het gehuurde
voorwerp tegen alle risico’s verzekeren bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij en hiervan op het verzoek van de verhuurder het bewijs moeten kunnen leveren. De
verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei beschadiging en/of vernietiging van apparatuur dewelke aangesloten wordt of verbonden wordt met het verhuurde
voorwerp of voor eender welke schade door het verhuurde voorwerpt veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden. De verhuurder is gelast met de uitvoering van alle wettelijke
voorzieningen inzake de activiteit die hij met het gehuurde voorwerp verricht. Kosten en verzekering van het bij zijn activiteit betrokken personeel zijn volledig ten laste van de huurder.
Voor al het toevertrouwd materiaal aan GDA dient de eigenaar zelf een verzekering af te sluiten tegen alle mogelijke risico’s. De huurder dient zelf in te staan voor het voorzien van de
aarding dit met betrekking tot mobiele podia, layherpodia; tribunes en of ander steigermateriaal.
9. SCHADE – HERSTELLINGEN Gedurende de volledige duur van de huurovereenkomst zal de huurder erover waken dat het gehuurde voorwerp met zorg wordt behandeld. Indien
evenwel schade wordt toegebracht aan het verhuurde materiaal, zal de huurder de verhuurder hiervan schriftelijk in kennis stellen en dit persoonlijk voorleggen aan de verhuurder.
Afhankelijk van de aard van de toegebrachte schade, zal de door de verhuurder ter herstelling een vakman worden aangewezen. De kosten hiervan zijn ten laste van de huurder, indien
onmogelijk blijkt om het verhuurde voorwerp binnen een redelijke termijn te herstellen, zal de verhuurder het verhuurde voorwerp door gelijkaardig voorwerp vervangen, zonder dat
deze vervanging een hernieuwing of aanpassing van overeenkomst voor gevolg heeft. De kosten der herstelling en vervanging zijn ten laste van de huurder of diegene die de schade
heeft veroorzaakt. In geen geval heeft de herstelling voor gevolg dat de huurovereenkomst zou verlengd of geschorst worden. De verhuurder zal zijn verplichting tot herstelling slechts
uitvoeren wanneer de huurder in orde is met alle verplichtingen van deze overeenkomst. De huurder zal de kosten dragen ingeval hij beroep doet op de verhuurder voor herstellingen
van storingen in het gebruik, die niet te wijten zijn aan het gehuurde voorwerp zelf. Bij gevallen van opzettelijke beschadiging door derden, niet betrokken bij de organisatie van de
huurder, zal laatstgenoemde de nodige preventieve maatregelen nemen en hiervan bovendien aangifte doen bij een bevoegde politiedienst. Huurder zal overigens in elk geval van
opzettelijke beschadiging de verhuurder onmiddellijk inlichten. De schade kan gaan over het al dan niet opzettelijk aanbrengen bij mobiele podia, layherpodia en tribunes van taperesten,
nietjes, schroeven of andere materie die niet door de verhuurder aangebracht werden. De herstelling van dergelijke dingen zal worden aangerekend door het vervangen van de materie
dit kan gaan over een houten plaat of andere onderdelen zoals aluminium, ijzer van desbetreffende object. Tevens worden alle uren voor het vervangen van dergelijke onderdelen
aangerekend in regie dit met een uurtarief van €55 excl. Btw. De onderdelen worden vervangen via voorgelegde offerte.
10 WANPRESTATIE – VERBREKING – OVERMACHT In gevallen van het in gebreke blijven van de huurder om de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te leven,
inzonderheid de betalingsmodaliteiten zoals bepaald in de overeenkomst-bijzondere voorwaarden, zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 200 euro ten
titel van dossierkosten, onverminderd het recht van de verhuurder om de betaling te vorderen van de geleden schade, de achterstallige gelden, de wettelijke intresten vanaf de
vervaldag, de invorderingskosten en de gedane kosten om de uitvoering van deze overeenkomst af te dwingen. De verhuurder zal deze overeenkomst kunnen verbreken en onmiddellijke
teruggave van het verhuurde materiaal kunnen vorderen, zonder dat de huurder enig recht op terugbetaling noch schadevergoeding kan laten gelden in geval van opgave van valse of
onjuiste inlichting bij het afsluiten van de overeenkomst, in geval van weigering van de bankinstelling om de domiciliëring te accepteren om redenen eigen aan de huurder of in geval van
wanprestatie van de huurder. Voor deze gevallen verleent de huurder aan der verhuurder de uitdrukkelijke toestemming om het verhuurde materiaal terug te nemen. Gevallen van nietvoorziene omstandigheden als gevolg van overmacht, zoal hierna beschreven, geven de huurder geen recht tot annulering van de overeenkomst, noch tot weigering van opstelling van

