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Algemene informatie en voorwaarden losse verhuur.

1. Object van deze overeenkomst
Deze overeenkomst heeft betrekking op alle van CyberDance Sound & Light gehuurde goederen en de daarbij behorende 
accessoires.

2. Levering en terugbezorging
De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij het beëindigen van de in het 
verhuurcontract vastgestelde huurtermijn aan verhuurder terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het 
gehuurde is geheel voor rekening en risico van de huurder.

3. Controle en goede staat van het gehuurde
De huurder wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te 
hebben ontvangen.

4. Leveringstermijn
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan huurder te bezorgen, zal de 
verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding 
van de levertijd kan echter nooit, ook niet na in gebreke stelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

5. Laden en lossen
5.1 Indien de huurder bij het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van verhuurder, worden deze 
werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder de verantwoordelijkheid 
van de huurder, ook ter zake is huurder derhalve tegenover verhuurder aansprakelijk.
5.2 Indien het gehuurde tijdens de huurperiode een hoogteverschil moet overbruggen kunnen hiervoor onder geen beding 
werknemers van verhuurder worden gebruikt. Huurder dient hiervoor alle nodige voorzieningen te treffen.

6. Duur van overeenkomst
6.1 De overeenkomst wordt gesloten voor de tijdsduur die in het verhuurcontract staat vermeld.
6.2 Bij vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
6.3 Huurder is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het tijdstip van het eindigen der huur bij verhuurder terug te bezorgen. 
Bij gebreke waarvan de huurder ten behoeve van verhuurder een boete verbeurt van de dagprijs van het gehuurde voor 
ieder ingegaan uur verzuim. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in het verhuurcontract.

7. Afrekening
7.1 Rekeningen moeten per factuurdatum, zonder enige korting of compensatie worden voldaan. Tenzij in het 
verhuurcontract anders overeengekomen is.
7.2 Indien de vordering van de verhuurder desondanks niet contant of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald is 
verhuurder gerechtigd deze te verhogen met een rente van 2% voor iedere ingegane maand verzuim, welke verhoging 
wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de 
verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen.
7.3 Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvordering van de huurder op 
grond van het verhuurcontract is uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Verplichting huurder
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van het verhuurcontract te gebruiken 
en in het bijzonder om;
8.1 de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;
8.2 geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
8.3 de verhuurder te alle tijden toegang te verschaffen tot de ruimte waarin de gehuurde goederen zich bevinden;
8.4 aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en verhuurder ter zake te vrijwaren;
8.5 onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen 
geschieden;
8.6 werknemers in dienst van verhuurder die tijdens huurperiode voor huurder werken te voorzien van voldoende eten en 
drinken (geen junkfood).

9. Waarborgsommen
9.1 De huurder is verplicht voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan verhuurder een door de verhuurder 
vast te stellen waarborgsom te geven.
9.2 De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de 
kosten van reparatie/reiniging als bedoeld in 13.2
9.3 De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het verhuurcontract, indien op dat moment de huurder 
aan al zijn/haar verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan en alle gehuurde goederen in originele staat bevonden 
zijn, aan huurder terug te geven.



zijn, aan huurder terug te geven.

10. Meldingsverplichtingen huurder
Huurder dient verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen 
of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te 
worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van huurder indien huurder surseance van betaling aanvraagt 
of zijn betalingen om andere redenen heeft gestaakt.

11. Schade en gebreken
11.1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder 
toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan.
11.2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats 
aanbrengen c.q. verrichten.
11.3 Gebreken of schade aan gehuurde goederen geven de huurder geen enkel recht jegens de verhuurder, in het 
bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

12. Aansprakelijkheid
Voor schade die aan huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen 
ontstaan, is verhuurder nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van 
ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Huurder zal ter zake 
verhuurder voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

13. Opzegging
13.1 Het verhuurcontract kan te allen tijde door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel 6.3 is dan 
eveneens van toepassing.
13.2 Bij beëindiging van het verhuurcontract zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, 
geheel gereinigd, ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken 
vertonen of beschadigd zijn c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben gereinigd, is de verhuurder 
gerechtigd de huurder reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

14. Vervanging
Indien de huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan verhuurder terug te bezorgen, dient 
de huurder aan verhuurder een schadevergoeding te betalen, ter grote van de nieuwwaarde van de gehuurde goederen per 
de datum van beëindigen van het verhuurcontract.

15. Diversen
Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van het verhuurcontract zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 
Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.


