Algemene Voorwaarden:
Huurovereenkomst
Al onze rekeningen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum indien niet anders dan voorzien. In geval van niet-betaling binnen
de termijn voorzien op de factuur zal de klant van rechtswege een aanvullende schadevergoeding van 15% van de gefactureerde sommen
dienen te betalen, vanaf de vervaldatum tot de dag van betaling op alle verschuldigde bedragen.
1 De goederen en materialen blijven eigendom van Comil-Foo Party Service.
2 De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen. De klant staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals
hij deze heeft ontvangen.
3 Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen, dit om het tijdstip van het defect aan ons te bevestigen. Na
vaststelling van de oorzaak van het defect door de fabrikant zal u enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden
terugbetaald, anderzijds de borg worden ingehouden en de meerprijs van de herstellingen aan u doorgerekend indien het defect te wijten
is aan door u aangebrachte schade.
4 Uiterste wijziging datum is 5 dagen voor levering datum. Gevraagde wijzigingen binnen de 5 dagen worden niet toegestaan.
En dit per mail met ontvangstbevestiging via herlinde.heyde@telenet.be
5 Uiterste annuleringsdatum is 5 dagen voor leveringsdatum. Elke annulering na opgegeven periode kan er 50 % van het totale bedrag
aangerekend worden.
6 De reservatie is na ontvangst van een bevestigingsmail / huurovereenkomst of reservatiebon bindend.
7 Bij reservatie wordt een voorschot gevraagd van ongeveer 30% (in onderling overleg wordt een afgerond bedrag voorgesteld).
8 Uw datum ligt vast na het betalen van het voorschot. Er is geen levering/ plaatsing/afhaling mogelijk als de volledige saldo daarvan niet
betaald is. Contante betaling bij levering/afhaling. Geen betaling=geen levering
9 Het is verboden het materiaal aan derden door te verhuren. Dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaard huurprijzen zijn hier niet van
toepassing.
10 De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal
aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het materiaal en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of
reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde
goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
11 De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op-of afbouw, schade aan
grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of
voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke oorzaak van de schade of letsel weze.
12 Laattijdige levering kan geen voorwendsel zijn voor de klant om de bestelling te annuleren of om schadevergoeding te eisen, noch om
de betaling te weigeren.
13 De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van materialen te laten verzekeren bij
een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot weder afgifte,
met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
14 Goederen mogen door de klant zelf afgehaald en teruggebracht worden met een daarvoor aangepast voertuig, indien deze de
mogelijkheid heeft om de goederen vast te binden, bescherming biedt tegen regen en andere weersinvloeden en zich in degelijke/propere
staat bevindt. Indien niet aan deze vereisten wordt voldaan kunnen wij uw bestelling alsnog weigeren en een boete aanrekenen van 50%
van de huurwaarde met een minimum van 50 euro exclusief BTW.
15 De klant zal instaan voor de teruggave van de goederen, zelfs ingeval van overmacht.
16 Ingeval van niet of laattijdig levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten
dienen binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend worden gemaakt.
17 In geval van overmacht heeft Comil-Foo Party Service het recht om, na kennisgeving aan de klant, haar verplichtingen tot uitvoering van
de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal
zijn en/of schadevergoeding verschuldigd zal zijn. Onder overmacht zal in elk geval, doch niet uitsluitend begrepen zijn: - Het geheel of
gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak ook van de installaties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst. Stakingen, storingen in
de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen. Brand of ongevallen, transportbelemmeringen,
iedere storing in de geregelde productie.
18 Voorschotten kunnen in geen enkel geval teruggevorderd worden.

