ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
De opgegeven verhuurprijzen zijn exclusief 21% BTW en levering (zonder plaatsing), voor
een minimum huurbedrag van 150€, ter plaatse in een straal van 10km rond de gemeente
Wezembeek-Oppem (tenzij anders vermeld). Voor het leveren van materiaal met een
huurwaarde kleiner dan 150€, binnen een straal van 10km, zal een bijkomende
vergoeding van 1,25€/Km. aangerekend worden.
Minderjarigen kunnen geen huurovereenkomst aangaan. Willen minderjarige toch iets
huren dan zal dat altijd met schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een ouder
of voogd moeten gebeuren. In deze gevallen is de ouder of de voogd persoonlijk
aansprakelijk voor alle schade die ten laste van de huurder in rekening wordt gebracht.
Reserveren van goederen geschiedt door het plaatsen van een OPTIE.
Opties op goederen kunnen telefonisch opgegeven worden. Een optie wordt dan pas
definitief wanneer de huurkosten zijn betaald. Opties dienen uiterlijk acht dagen voor de
feitelijke levering omgezet te worden in een definitieve reservering door volledige betaling
van de huursom. Wanneer niet uiterlijk acht dagen voor de feitelijke levering de huursom
volledig is betaald, houdt de verhuurder het recht om goederen aan derde te verhuren, de
optie vervalt en kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op gereserveerde
goederen.
Afhankelijk van de gehuurde installatie dient de locatie te voldoen aan een aantal
technische voorwaarden (zoals bv. stroomvoorziening, podium,...). Deze worden bij
opmaak van het huurcontract vermeld.
De materialen worden gehuurd in goed werkende staat. De organisator/huurder is
verantwoordelijk voor de materialen. Bij slechte weersomstandigheden zal deze dan ook
alle mogelijke voorzieningen treffen ter bescherming van de gehuurde materialen. Bij
diefstal, verkeerd gebruik, verlies, beschadiging door brand, water, derden, enz. ... vallen
alle kosten ten laste van de organisator/huurder.
Kabels en andere materialen worden in hun oorspronkelijke staat, gereinigd en
opgeborgen, terugbezorgd. Zoniet, zal de verhuurder overgaan tot de reiniging/opberging
ervan aan een regieprijs van 25€ per uur. In elk van deze gevallen zal de borg (indien
gevraagd)ingehouden worden tot de totale afrekening bekend wordt.
Bij opstelling en ondertekening van het huurcontract zal de organisator/huurder 50%
betalen van de overeengekomen huursom.(tenzij anders vermeld) Het resterende saldo
zal in contanten betaald worden bij levering/plaatsing van de installatie.
Bij grotere evenementen/installaties (huurprijs > 500€) voorziet de organisator/huurder een
aantal fysiek sterke personen (min. 2) (stagehands) voor het lossen en laden van de
installatie. Het nodige aantal zal bij opstellen van het huurcontract worden bepaald. Per
ontbrekende stagehand zal een bedrag van 100€ worden aangerekend aan de
organisator/huurder.
De organisator/huurder voorziet voldoende frisdank vanaf aankomst van de
installatie/technische crew. Bij grote evenementen/installaties voorziet de
organisator/huurder één maaltijd per persoon.

De organisator/huurder verleent steeds gratis toegang aan mensen met Empire Light &
Sound pasjes.
De eventuele geluidsoverlast is volledig ten laste van de organisator/huurder en kan in
geen geval verhaald worden op Empire Light & Sound.
De organisator/huurder verbindt zich ertoe bij verbreking van de huurovereenkomst de
volgende annulatiekosten te betalen:
100% van de huurprijs bij annulatie, de dag vóór het evenement of de dag zelf.
75% van de huurprijs bij annulatie, meer dan 2 dagen vóór het evenement.
50% van de huurprijs bij annulatie, meer dan 14 dagen vóór het evenement.
25% van de huurprijs bij annulatie, meer dan 1 maand vóór het evenement.
Op elk moment kunnen mensen van Empire Light & Sound het evenement laten
stilleggen, wanneer dit naar hun inzien nodig blijkt n.a.v. bv. de veiligheid,
weersomstandigheden, enz. ... .
De organisator/huurder is verantwoordelijk voor het aanvragen van de nodige
vergunningen/toelatingen bij de betrokken instanties, zijnde brandweer, politie, SABAM,
enz. ...
De betaling gebeurt contant bij de levering, behoudens een afwijkende bepaling op de
bestelbon of het contract.
Bij gebreke aan betaling van alle aan Empire Light & Sound verschuldigde bedragen op de
vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van
15% per jaar op het verschuldigd saldo evenals een forfaitaire schadevergoeding van
9,5% berekent op het verschuldigd saldo met een minimum van 50€.
Empire Light & Sound behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing de hier
vermelde prijzen te veranderen.
Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Empire Light & Sound kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen met of door
de gehuurde materialen (elektriciteitspannes, geluidsoverlast, ...)
Bij betwisting zijn alleen de handelsrechtbanken van Brussel bevoegd.
Coëfficiënten voor huurperiodes:
1 dag
dagprijs
2 dagen
dagprijs x 1,5
3 tot 7 dagen
dagprijs x 2
Deze coëfficiënten zijn enkel van toepassing op de verhuur van materiaal en dus niet op
DJ of technieker.
Coëfficiënten voor speciale periodes:
Kerstavond, Kerstdag, Oudejaarsavond,
dagprijs x 2 (op alle prijzen!)
Nieuwjaarsdag

Opgemaakt te Wezembeek-Oppem,

Handtekening,
Voorafgegaan door gelezen en goedgekeurd.
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