VERKOOPSVOORWAARDEN / VERHUURSVOORWAARDEN
art.1
Onze prijzen van offertes en bestekken worden slechts ten indicatieve titel opgegeven doordat deze
onderhevig zijn aan economische schommelingen.
De geldende prijs is die van kracht is op de dag van de getekende overeenkomst .
art.2
Al onze verhuurbare materialen? decoratie en set-ups worden gedaan en geplaatst door een door ons
erkend en degelijk opgeleid medewerker. als blijkt dat na oplevering van de door ons geplaatste materialen
schade is gekomen, bedraagt de door de huurder te betalen schadevergoeding 3O% bovenop de totale prijs
onder voorbehoud van verhoging indien wij het bewijs leveren van een belangrijkere schade.
art.3
Onze vrijwaringsplicht met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan
deze van onze leveranciers.
art.4
De goederen worden verzonden op risico van de huurder. De kosten van vervoer zijn ten laste van de
huurder tenzij andersluidende overeenkomst.
art.5
Indien de huurder weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip, heeft de
verhuurder het recht de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling van de huurder.
art.6
De huurder draagt het volledige risico over de goederen die voor zijn rekening in onze magazijnen worden
bewaard en of door ons op bestelling zijn gemaakt of aangekocht
art.7
De verhuurder draagt niet de minste verantwoordelijkheid voor de gevolgen van toeval, overmacht, lock-out
etc... Indien deze omstandigheden zich voordoen, heeft de huurder niet het minste recht op een
schadevergoeding.
art.8
Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de
opdrachtgever.
art.9
Eventuele bemerkingen over gebreken aan onze goederen moeten aan ons gericht zijn binnen de 24 uur na
de levering en vooral voor het gebruik ervan.
art.10
Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. Men wordt
steeds verzocht de datum en de nummer van de factuur te vermelden.
art.11
Iedere betaling dient contant bij levering te geschieden, behoudens andersluidend beding.
art.12
In geval van niet betaling zal het bedrag der factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling verhoogd worden met:
-15% met een minimum van € 50,00 hoofdens schadevergoeding
-1% intrest op de hoofdsom per maand.
-Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze
forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.
art.13

In geval van niet betaling heeft de verhuurder het recht de verdere leveringen te schorsen. Tevens
behouden wij ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.
art.14
De geleverde goederen blijven eigendom van de verhuurder .
art.15
Alle betwistingen tussen de huurder en verhuurder vallen onder de bevoegdheid van de rechtscolleges van
Antwerpen en worden geregeld door het Belgisch recht.
art.16
Onze eigen verkoopsvoorwaarden gelden boven deze van onze huurders.
art.17
Al onze materialen worden geplaatst door een door ons erkend en degelijk opgeleide medewerker. Als blijkt
dat er na levering van onze materialen en service dingen verplaatst zijn of handelingen zijn gebeurd die de
veiligheid in het gedrang hebben gebracht met waterschade, kortsluitingen van elektriciteit of brand tot
gevolg zullen alle hier uit voortvloeiende kosten gedragen worden door de huurder .
art .18
Al onze decoratiematerialen zijn niet geschikt voor menselijke consumptie, ook al lijken ze op het eerste
zicht eetbaar kunnen deze behandeld zijn met als doel er beter uit te zien of langer te kunnen bewaren. Wij
werken met namaakproducten die bijna niet te onderscheiden zijn van echte. Alle kosten die zouden kunnen
voorvloeien door het niet respecteren of vermelden aan derden van deze waarschuwingen kunnen niet ten
laste worden gelegd aan de verhuurder maar zullen gedragen worden door de huurder .

