ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Definities
Verhuurder

:

Huurder
:
Overeenkomst :

Materialen

:

de besloten vennootschap ARRO Tenten en Party Verhuur B.V.,
statutair gevestigd te Barneveld en kantoorhoudende te (3791 PN)
Achterveld aan de Hessenweg 196.
iedere potentiële wederpartij van Verhuurder.
de aanvaarding door Huurder van een niet herroepen offerte van
Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende
reserveringsbon.
- tenten
- hemelbekleding
- tafels/stoelen
- vloeren
- kapstokken
- verlichting
- verwarming
- alle aanverwante de Materialen die nodig zijn bij het
opzetten/inrichten, aankleden van een tent.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen,
overeenkomsten en andere handelingen die betrekking hebben op de ter beschikkingstelling
van de Materialen en in het verband daarmee te verlenen diensten door Verhuurder.
Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij
schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen en gelden bovendien
uitsluitend voor de Overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De
toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is nadrukkelijk
uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Verhuurder
schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
Artikel 3 – Eigendomsvoorbehoud
De Materialen blijven te allen tijde volledig eigendom van Verhuurder. Indien Huurder zich
niet houdt aan de bepalingen van de Overeenkomst, niet op tijd aan zijn betalingsverplichting
voldoet, surséance van betaling dan wel wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of in
staat van faillissement wordt verklaard dan wel wordt toegelaten tot de wettelijke
schuldsaneringsregeling, is Verhuurder zonder enige sommatie, ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst gerechtigd de Materialen terstond terug te nemen en de
Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4 – Offertes
De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk
schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te
herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval
komt tussen partijen geen Overeenkomst tot stand.
Artikel 5 – Huurprijs
5.1 Alle door Verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW,
transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per
stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
5.2 Voor het bezorgen en afhalen van de Materialen worden transportkosten in rekening
gebracht.

Artikel 6 – Betaling, verzuim en annulering
6.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de Materialen,
tenzij schriftelijk anders is bepaald. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil,
beschadigd, niet of te laat afleveren van de Materialen dient contant te geschieden bij het
retourneren van de Materialen. Ontvangt Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten,
dan kan betaling per bank geschieden.
6.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan Verhuurder. In dat geval
dient betaling plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek,
opschorting of verrekening.
6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Huurder van rechtswege in verzuim en zijn
alle vorderingen van Verhuurder op Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het
recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de Materialen terug te nemen,
totdat Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
6.4 Zodra Huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand of
gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten
rechte komen vanaf dat moment voor rekening van Huurder.
6.5 Huurder is bevoegd de Overeenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits hij
van de annulering in een aangetekend schrijven aan Verhuurder doet blijken en hij voor of
gelijktijdig met de annulering aan Verhuurder een bedrag betaalt van: 25% van de huurprijs
bij annulering meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum, 40% van de huurprijs bij
annulering in de periode van de 120e tot en met de 61e dag voor de opleveringsdatum, 60%
van de huurprijs bij annulering in de periode van de 60e tot en met de 31e dag voor
opleveringsdatum, 70% van de huurprijs bij annulering minder dan 31 dagen voor de
opleveringsdatum.
6.6 Voor iedere kalenderdag dat Huurder nalaat het gehuurde aan Verhuurder ter
beschikking te stellen, verbeurt Huurder een boete van 20% van de totale huursom, zulks
onverminderd Verhuurders recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke
schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat Huurder onder de Overeenkomst
over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte
van een kalenderweek als een volle kalenderweek.
6.7 Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met de Materialen van
Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te
verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst
plaatsvinden. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas
verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Verhuurder niets meer van Huurder
te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.
Artikel 7 – Gebruiksvoorwaarden
7.1 De Materialen worden door Verhuurder opgezet en afgebroken, eventueel met behulp
van Huurder.
7.2 Huurder is verplicht de Materialen te gebruiken volgens de Overeenkomst.
7.3 Het door Verhuurder niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van de Materialen c.q.
het niet-tijdig door Verhuurder weghalen van de Materialen bij Huurder of anderszins door
Verhuurder niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet
voorzienbare, buiten de macht van Verhuurder gelegen omstandigheden als hoedanig in elk
geval zullen gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of
gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden, zoals toeleveranciers en
transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of
blokkade en overheidsmaatregelen.
7.4 Huurder zal in of aan de Materialen geen veranderingen brengen. Het verplaatsen,
beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van de Materialen is niet toegestaan.
Schoonmaak-, reparatie- en vervangingskosten aan de Materialen zullen aan Huurder
worden doorberekend.
7.5 Huurder dient Verhuurder te allen tijde toegang tot de Materialen te verschaffen.
7.6 Onderverhuur en beschikbaarstelling van de Materialen door Huurder aan derden is
uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

7.7 Vanaf het moment dat de Materialen te zijner beschikking staat tot het moment waarop
de Overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Huurder van de Materialen eindigt,
neemt Huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of
verlies van de Materialen, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken
van wie respectievelijk waarvan Huurder op enigerlei wijze gebruik maakt en de daaruit voor
Verhuurder voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van Huurder.
7.8 Reparaties aan de Materialen mogen alleen door Verhuurder of door haar schriftelijk
aangewezen derden geschieden.
Artikel 8 – Verzekering
Huurder zal de Materialen deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in de Materialen
openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering
afsluiten. Huurder vrijwaart Verhuurder voor schade aan derden tijdens dergelijke
evenementen, veroorzaakt door of verbandhoudende met gebreken aan de Materialen.
Artikel 9 – Reclames
De door Verhuurder ter beschikking gestelde Materialen worden geacht aan de
overeenkomst te beantwoorden. Huurder dient op het moment van terbeschikkingstelling van
de Materialen te onderzoeken of de Materialen beantwoorden aan de overeenkomst en dient
eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na inontvangstneming,
gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten, een en ander op straffe van verval
van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden
kunnen worden, een beroep te doen. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de
Materialen vervalt het recht tot reclameren, tenzij de Huurder onmiddellijk, gemotiveerd en
expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van haar leidinggevenden. Iedere aansprakelijkheid van Verhuurder
is beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde
verzekeringsbedrag.
10.2 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de Materialen is Huurder volledig
aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de
Materialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade
aan Verhuurder te vergoeden.
Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de
Overeenkomst verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht
wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 en hoger, windstoten vanaf 50
km/uur, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Huurder aan
Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen,
algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming door
Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
11.2 Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Verhuurder
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Verhuurder niet mogelijk is, langer duur dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding
bestaat of ontstaat.
11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd de reeds ter beschikking gestelde Materialen, dan wel het gedeelte dat ter
beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een
afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 12 – Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
- Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
- na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden
Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan
voldoen;
- Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surséance van betaling
verleend, dan wel Huurder wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest.
Artikel 13 – Geschilbeslechting en rechtskeuze
13.1 Alle met Verhuurder gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden
beheerst door Nederlands recht.
13.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van
Verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. Verhuurder
mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

