
ALGEMENE HUUR - EN BETALINGSVOORWAARDEN 

P-PRODUCTIONS RENTAL & EVENTS BVBA 
 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verhuur, levering 

en/of verrichting van diensten en handelingen, alsook alle overeenkomsten, 

waaronder ook occasionele verkoop van (tweedehands-) materiaal van  
P-Productions Rental & Events BVBA. 

 

Artikel 1 ALGEMEEN 

Iedere klant wordt verondersteld volledig kennis genomen te hebben van de 

hierna genoemde voorwaarden en de bepalingen ervan te hebben aanvaard. 

Wij verwerpen uitdrukkelijk de algemene voorwaarden die voorkomen op de 
van de klant uitgaande brief en / of ander document, daar alleen onze 

voorwaarden geldig zijn. 

 
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden 

brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst 

teweeg. 
 

Artikel 2 TERMIJN 

De verhuring wordt toegestaan voor een termijn zoals door huurder en 
verhuurder werd overeengekomen. 

 

Wanneer de goederen niet worden teruggegeven, strikt binnen de 
overeengekomen termijn, ongeacht om welke reden dan ook, heeft de 

verhuurder de keuze om bijkomend te factureren voor de overschreden 

periode en het recht de goederen terug te halen, dan wel zullen deze 

goederen beschouwd worden als te zijn verkocht en zal tegen de 

handelswaarde (nieuwprijs) worden gefactureerd.  

 
Onverminderd de gefactureerde handelswaarde zal een gebruiksderving 

worden aangerekend voor de volledige duurtijd van het in bezit zijn van de 

gehuurde materialen door de huurder tot aan de aankoop van een vervangend 
materiaal. 

 

De verhuurder zal eveneens de kosten aanrekenen die voortvloeien, direct en 
indirect, uit het niet tijdig teruggeven van de gehuurde materialen, die de 

verhuurder lijdt door het mogelijk niet voorhanden hebben van materiaal 

door het te laat terugbrengen. 
 

Artikel 3 GOEDEREN EN STAAT VAN DE GOEDEREN  

De huurder erkent, door ontvangst ervan, dat het door hem ontvangen 
materiaal in perfecte staat verkeert en goed functioneert.  

 

De huurder verklaart volledig te weten op welke wijze het materiaal moet 
worden gebruikt, eveneens kennis te hebben van de mogelijkheden en 

beperkingen van het materiaal, en verbindt zich ertoe dit met de uiterste zorg 

te gebruiken.  

 

Hij verplicht zich ertoe geen wijzigingen van welke aard ook aan het 
materiaal aan te brengen en het materiaal enkel te gebruiken voor het doel 

waarvoor het gehuurd werd.  

 
In geval van defect is de verhuurder uitsluitend bevoegd om herstellingen of 

aanpassingen uit te voeren en stelt de huurder de verhuurder onmiddellijk in 

kennis van het defect. Indien defecten zijn veroorzaakt door een nalatigheid 
van de huurder of te wijten aan een ongeval, worden deze herstellingskosten 

in rekening gebracht bovenop de huurprijs.  

 
Artikel 4 RISICO 

Vanaf het moment dat de huurder in het bezit wordt gesteld van de gehuurde 

materialen is hij volledig aansprakelijk hiervoor. 
 

De huurder draagt alle risico’s, ook bij overmacht, voor het verlies en/of 

schade toegebracht aan het gehuurde materiaal. De huurder ziet uitdrukkelijk 
af van elk verhaal tegenover de verhuurder in dit opzicht, welke ook de 

persoon moge zijn die een eis instelt. 

 

De huurder verplicht zich ertoe de verhuurder onmiddellijk te verwittigen per 

aangetekend schrijven indien het gehuurde materiaal geheel of gedeeltelijk: 

a) in beslag wordt genomen door derden. In dit geval zullen de kosten van de 
procedure tot terugvordering van de in beslag genomen goederen volledig 

ten laste vallen van de huurder. 

b) zou betrokken zijn in een ongeval waardoor materiële schade of 
lichamelijk letsel is ontstaan 

c) om welke reden ook zou worden opgevorderd, gestolen of beschadigd. 

 
De huurder verplicht zich ertoe indien hij geen eigenaar is van het pand 

waarin het gehuurde materiaal is ondergebracht, de verhuurder de 

coördinaten mede te delen van de eigenaar en/of schuldeiser(s), opdat elke 
gebruikelijke kennisgeving aan hen kan worden gedaan. 

 

 

Artikel 5 LEVERING 

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zijn de 

leveringstermijnen steeds bij benadering te interpreteren. Geenszins kan de 
verhuurder aansprakelijk gesteld worden bij overschrijding van de 

leveringstermijn door overmacht.  

 
De verhuurder verbindt er zich toe al het redelijke te doen ter naleving van 

de leveringstermijn. Bij niet-naleving van de leveringstermijnen kan de 

huurder in geen geval schadevergoeding vorderen of overgaan tot ontbinding 
van de overeenkomst. 

 

Artikel 6 VRIJWARING TEN AANZIEN VAN DERDEN 

De huurder is tevens aansprakelijk voor de schade geleden door derden, 

direct of indirect, ontstaan door het gebruik van het gehuurde materiaal en 

zal de verhuurder vrijwaren voor alle aanspraken dewelke derden 
hieromtrent richten aan de verhuurder. 

 

De huurder onthoudt zich ervan elke actie of middel van verweer aan te 
wenden die op enigerlei wijze de rechten en de rechtspositie van de 

verhuurder kan beïnvloeden op straffe daarvoor persoonlijk aansprakelijk te 

worden gesteld. 
 

Artikel 7 TERUGGAVE 

De huurder verplicht er zich toe het gehuurde materiaal terug te geven in de 
staat zoals beschreven in de offerte en bij aanvang van de overeenkomst. 

Alle onbrekende onderdelen die bij de teruggave van het materiaal niet 
aanwezig zijn zullen als verkocht worden beschouwd en tegen de 

handelswaarde (nieuwprijs) worden gefactureerd.  

Bij de teruggaaf van het materiaal kan de huurder eisen dat de goederen in 
zijn aanwezigheid worden nagezien en dat er samen een staat van eventuele 

schade kan worden opgesteld; deze staat wordt in dubbel opgesteld en door 

beide partijen ondertekend. Beide partijen ontvangen hiervan één exemplaar.  
 

Indien de huurder van deze mogelijkheid van tegensprekelijke vaststelling 

afziet, zelfs stilzwijgend, gaat hij akkoord met de eventuele staat van schade 
die door de verhuurder eenzijdig zal worden opgesteld bij nazicht van de 

goederen. 

 
Artikel 8 OFFERTE 

Bestellingen worden, evenals offertes, pas definitief na schriftelijke 

bevestiging van onze firma. De bevestiging kan ook door onze firma per 
elektronische brief verstuurd worden. 

 

De prijzen en voorwaarden op onze offertes zijn slechts geldig gedurende 1 
maand.  

 

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege de verhuurder gedaan zijn 
steeds wederzijds vrijblijvend, behalve indien door de verhuurder schriftelijk 

anders is vermeld. Een huuroptie heeft een geldigheidsduur van 3 dagen. 

 
Artikel 9 ANNULATIE 

Een tijdige annulatie van de overeengekomen huur dient te gebeuren ten 

laatste 5 kalenderdagen vóór het tijdstip waarop de huur aanvangt, en dit 
d.m.v. een aangetekend schrijven. Ingeval van tijdige annulatie is de huurder 

aan de verhuurder een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen 

prijs verschuldigd.  
 

Bij laattijdige annulatie is de volledige huurprijs verschuldigd. 

 
Artikel 10 BETALINGSVOORWAARDEN 

Alle facturen zijn betaalbaar door overschrijving op rekening met  

nr. BE20 0689 1067 7756 van Belfius Commercial Finance NV/SA. 
 

In geval van niet-betaling ten laatste op de vermelde vervaldag, zal van 

rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn 
van 1,5 % per maand. Iedere begonnen maand wordt ook als een volledige 

maand beschouwd.  

 

Bij gebreke van betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van 

rechtswege bijkomend verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag ten 

titel van schadevergoeding, en dit met een minimum van 150 EUR. 
 

P-Productions Rental & Events BVBA kan één of meerdere voorschotten 

vragen. Deze voorschotten worden dan verrekend in de eindstaat en zijn 
eveneens te betalen uiterlijk op de vermelde vervaldag. 

 
Klachten met betrekking tot de facturen dienen gemeld te worden aan  

P-Productions Rental & Events BVBA per aangetekend schrijven binnen de 

8 dagen na factuurdatum, op straffe van verval. 
 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het 

arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. 


