
	  

	  

Prijslijst	  verhuur	  material	  
	  

EVENT	  MEUBILAIR	   	  	   	  	  
Sokkels	  wit	  (16):	  H1m,	  40cm	  x	  40cm

	  

per	  dag	   45	  EUR	  

voor	  2	  tot	  5	  dagen	   80	  EUR	  

	  
	  

Statafels	  met	  blauwe	  nappen	  (5)	  

	  
	  

per	  dag	   35	  EUR	  

voor	  2	  tot	  5	  dagen	   60	  EUR	  

	  
Plooitafels	  
	  
	  

per	  dag	   20	  EUR	  

voor	  2	  tot	  5	  dagen	   35	  EUR	  

	   	  



	  

	  

Folderrekken	  
	  

	  

per	  dag	   25	  EUR	  

voor	  2	  tot	  5	  dagen	   40	  EUR	  

	   	   	  
Badgeplaten	  
	  
	  
	  

inbegrepen	  bij	  printings	  badges	   0	  EUR	  

bij	  afhaling	  |	  huur	  per	  dag	   75	  EUR	  

	   	   	  

Stop-‐trottoir	  
	  

	  

	  	   60	  EUR	  

	   	   	  

Terrasverwarmer	  
	  

	  

incl.	  1	  gasfles	   150	  EUR	  

	   	  



	  

	  

Twitterwall	  
	  

	  
	  

excl.	  bovenplaat	   850	  EUR	  

Incl.	  gepersonaliseerde	  	  
bovenplaat	   1.250	  EUR	  

	   	   	  

Blu-‐Ray	  
	  

	  
	  

	   80	  EUR/stuk	  

	   	   	  

Badgeprinter	  
(Brother	  QL-‐720	  NW	  –	  
zwart/wit	  printing)	  

	  

	  
	  

inclusief	  PC	  &	  lint	   155	  EUR/dag	  

	   	  



	  

	  

	   	   	  BEAMER	   	  	   	  	  
BenQ	  MP511	  

	  

	  
	  

1	  dag	   	  110	  EUR	  

2	  tot	  5	  dagen	   	  190	  EUR	  

	  
LCD	  SCHERMEN	   	  	   	  	  
Samsung	  40"	  LCD	  
aansluitingen:	  3xHDMI,	  	  
Composite/Scart	  video,	  VGA	  
met	  voet	  'chrome	  look'	  +-‐1m60	  hoogte	  
(midden-‐scherm)	  of	  tafel/kast-‐voet	  

1	  dag	   350	  EUR	  

2	  tot	  5	  dagen	   590	  EUR	  

Samsung	  51"	  Plasma	  
aansluitingen:	  3x	  HDMI,	  VGA,	  
Component	  
Met	  voet	  in	  'brushed	  aluminium'	  look	  
1m20	  -‐	  1m70	  hoogte	  (traploos	  
regelbaar)	  of	  tafel/kast-‐voet	  

1	  dag	   450	  EUR	  

2	  tot	  5	  dagen	   690	  EUR	  

	  

	  

	  	   	  



	  

	  

HDMI	  EXTENDERS/SWITCHES	  
(installatie	  inbegrepen)	   	  	   	  	  
HDMI-‐over-‐2Cat5e-‐extenders	  max	  60m	  

+	  kabels	  
	  

	  

	  	   195	  EUR/stuk	  

1-‐to-‐4	  HDMI	  splitter	  	  
	  

	  
	  

	  	   85	  EUR	  

4-‐to-‐1	  HDMI	  switcher	  
	  

	  

	  	   85	  EUR	  

	   	  



	  

	  

PORTABLES	   	  	   	  	  

Acer	  Travelmate	  5742Z:	  	  
intel	  P6100	  (2GHz)	  	  
2GB	  DDR3	  	  
Intel	  HD	  graphics	  	  
15,6"	  (1366x768px)	  LCD	  	  
250GB	  HD	  	  
DVD	  RW	  	  
Windows	  7	  Home	  Premium	  
deels	  met	  Office	  2007	  Pro/Ent	  (18	  
stuks)	  
	  

	  

1	  dag	   55	  EUR	  

2	  tot	  5	  dagen	   95	  EUR	  

	  

	  
GELUIDSINSTALLATIE	  -‐	  INSTALLATIE	  
INCL.	   	  	   	  	  

PA	  set:	  	  	  
	  -‐	  Soundcraft	  EPM8	  mengpaneel	  	  
(6x	  mono,	  2x	  stereo	  input)	  
	  -‐	  DAP	  Dubbele	  Media	  speler	  
(USB/CD/MP3)	  
	  -‐	  Sennheiser	  E825-‐S	  microfoon	  
(bekabeld)	  met	  K&M	  statief	  met	  boom	  
	  -‐	  3x	  Shure	  SLX1	  bodypack	  transmitters	  
met	  headworn	  microfoontjes	  (over	  de	  
oren,	  in	  de	  nek)	  met	  2U	  case	  met	  3	  
ontvangers	  en	  mini-‐mixer	  2x	  Behringer	  
EuroLive	  215D	  powered	  speakers	  op	  
statief	  (max	  ±1m60	  hoogte	  mid-‐speaker	  
gemeten)	  	  
550W	  Piekvermogen	  

1	  dag	   550	  EUR	  
2	  tot	  5	  dagen	   800	  EUR	  

	  

	  

	   	  



	  

	  

	   	   	  NETWERKAPPARATUUR	  -‐	  INSTALLATIE	   	  	   	  	  

SWITCHES	  
-‐	  Dlink	  DGS-‐1224T	  	  
	  (24	  poort	  Gigabit	  19"	  rackmountable)	  
-‐	  Allied	  Telesyn	  Rapier	  24i	  	  
	  (24	  port	  10/100Mbit	  19"	  rack	  
mountable)	  

1	  dag	   140	  EUR	  
2	  tot	  5	  dagen	   180	  EUR	  
	  	  

	  	  	  

	   	  
	  	  

	   	   	  

WLAN	  
-‐	  2x	  Ubiquiti	  UniFi	  802.11a/b/g/n	  
Business	  AP	  -‐	  Long–Range	  	  met	  HotSpot	  
functie	  	  (met	  vouchers)	  

1	  dag	   140	  EUR	  
2	  tot	  5	  dagen	   180	  EUR	  

	  

	  
	  

	   	   	  DIGITAL	  SIGNAGE	   	  	   	  	  

Digital	  Signage	  (Concerto)	  	  
via	  Android	  mini-‐PC	  
via	  HDMI/Wifi	  op	  LCD	  schermen	  

Installatie	  &	  monitoring	   155	  EUR/dag	  

Aanmaak	  content	   250	  EUR	  

	  	  

	   	  



	  

	  

	  
Algemene	  voorwaarden	  
Op	  de	  door	  de	  BVBA	  Open	  Impact	  tot	  stand	  gebrachte	  verkopen	  of	  verhuringen,	  alsmede	  op	  de	  door	  haar	  verleende	  diensten,	  zijn	  onderhavige	  verkoops-‐	  en	  
verhuurvoorwaarden	  van	  toepassing.	  
	  
Artikel	  1	  

1.1.	   Alle	  offertes	  vanwege	  verhuurster/verkoopster	  zijn	  geheel	  vrijblijvend	  en	  zonder	  verbintenis.	  

1.2	   Onverminderd	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  1.3.	  vangt	  de	  overeenkomst	  tot	  huur	  en	  verhuur	  aan	  door	  afgifte	  dan	  wel	  toezending	  door	  verhuurster	  van	  een	  
orderbevestiging,	  waar	  op	  vermeld	  worden:	  

• a.	  de	  goederen,	  welke	  het	  onderwerp	  der	  overeenkomst	  vormen;	  

• b.	  de	  huurprijs;	  

• c.	  de	  huurtermijn;	  

• d.	  verdere	  voorwaarden	  met	  betrekking	  tot	  de	  overeenkomst	  en	  voorts	  al	  hetgeen	  ingevolge	  deze	  voorwaarden	  op	  de	  orderbevestiging	  vermeld	  moet	  
worden.	  

1.3	   Indien	  de	  huurtermijn	  ingaat	  binnen	  acht	  dagen,	  nadat	  verhuurster	  een	  order	  heeft	  geaccepteerd,	  vangt	  de	  overeenkomst	  tot	  huur	  en	  verhuur	  op	  het	  moment	  
van	  acceptatie	  aan.	  Alsdan	  zal	  door	  verhuurster	  naar	  haar	  keuze	  een	  orderbevestiging	  worden	  afgegeven,	  dan	  wel	  verzonden.	  

Artikel	  2	  

2.1.	   Verhuurster	  is	  verplicht	  tot	  afgifte	  van	  de	  huurgoederen	  in	  het	  overeengekomen	  aantal	  en	  de	  overeengekomen	  staat.	  

2.2.	   Indien	  er	  geen	  afgiftedatum	  is	  overeengekomen,	  worden	  de	  huurgoederen	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  huurtermijn	  afgegeven.	  

2.3.	   Afgifte	  door	  verhuurster	  geschiedt	  hetzij	  ten	  huize	  van	  verhuurster,	  hetzij	  op	  een	  door	  huurder	  aangewezen	  afleveringsadres,	  welk	  afleveringsadres	  alsdan	  
uitdrukkelijk	  op	  de	  orderbevestiging	  vermeld	  moet	  worden.	  

2.4.	   Aflevering	  geschiedt	  op	  het	  afleveringsadres	  uitsluitend	  op	  de	  begane	  grond.	  

2.5.	   Ten	  bewijze	  van	  de	  afgifte	  wordt	  door	  verhuurster	  een	  geleidebon	  in	  duplo	  aan	  huurderafgegeven,	  waarvan	  een	  door	  huurder	  getekend	  exemplaar	  door	  
verhuurster	  wordt	  teruggenomen.	  Indien	  huurder	  ten	  tijde	  van	  de	  afgifte	  niet	  op	  de	  plaats	  van	  afgifte	  aanwezig	  is	  voor	  de	  in	  ontvangstneming	  van	  de	  
huurgoederen	  en	  ook	  niemand	  voor	  of	  namens	  hem,	  worden	  de	  huurgoederen	  op	  de	  plaats	  van	  afgifte	  door	  verhuurster	  ter	  beschikking	  van	  huurder	  gelaten.	  
In	  dat	  geval	  zal	  zo	  mogelijk	  een	  geleidebon	  worden	  achtergelaten,	  doch	  bij	  verschil	  van	  mening	  of	  afgifte	  al	  dan	  niet	  heeft	  plaats	  gehad,	  rust	  op	  huurder	  
uitdrukkelijk	  het	  bewijs,	  dat	  afgifte	  niet	  heeft	  plaatsgehad.	  

Artikel	  3	  

3.1.	   Huurder	  is	  verplicht	  tot	  in	  ontvangstneming	  van	  de	  huurgoederen	  en	  wel	  ten	  tijde	  van	  de	  afgifte	  op	  de	  plaats	  van	  afgifte	  door	  verhuurster.	  

3.2.	   Huurder	  is	  verplicht	  om	  zich	  bij	  de	  in	  ontvangstneming	  der	  huurgoederen	  onmiddellijk	  te	  overtuigen	  van	  het	  juiste	  aantal	  en	  de	  goede	  staat	  der	  goederen.	  
Reclames	  dienen	  op	  de	  door	  verhuurster	  te	  behouden	  geleidebon	  vermeld	  te	  worden,	  bij	  gebreke	  waarvan	  alle	  aanspraken	  jegens	  verhuurster	  vervallen.	  

3.3.	   Ook	  zonder	  in	  ontvangstneming	  door	  of	  namens	  huurder	  heeft	  verhuurster	  aan	  haar	  verplichting	  tot	  afgifte	  van	  de	  huurgoederen	  in	  het	  overeengekomen	  
aantal	  en	  de	  overeengekomen	  staat	  voldaan,	  indien	  zij	  de	  huurgoederen	  op	  de	  plaats	  van	  afgifte	  ter	  beschikking	  van	  huurder	  heeft	  gelaten.	  In	  dat	  geval	  
worden	  de	  huurgoederen	  geacht	  in	  het	  overeengekomen	  aantal	  en	  de	  overeengekomen	  staat	  te	  zijn	  afgegeven;	  bij	  verschil	  van	  mening	  over	  afgifte	  al	  dan	  niet	  
in	  het	  overeengekomen	  aantal	  en	  de	  overeengekomen	  staat,	  rust	  op	  huurder	  uitdrukkelijk	  het	  bewijs,	  dat	  de	  huurgoederen	  niet	  in	  het	  overeen-‐gekomen	  
aantal	  en	  de	  overeengekomen	  staat	  zijn	  afgegeven.	  

Artikel	  4	  

4.1.	   Indien	  de	  huurgoederen	  bestaan	  uit	  vloerbedekking	  en	  deze	  door	  verhuurster	  gelegd	  wordt,	  zal	  hiervan	  op	  de	  opdrachtbevestiging	  mededeling	  worden	  
gedaan.	  

4.2.	   Huurder	  dient	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  bij	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking	  de	  vloer	  schoon	  is.	  Indien	  de	  vloer	  niet	  schoon	  is,	  zulks	  ter	  uitsluitende	  beoordeling	  van	  
verhuurster,	  zijn	  alle	  hieruit	  voortvloeiende	  kosten	  en	  schaden,	  hoe	  ook	  genaamd,	  voor	  rekening	  van	  huurder.	  

4.3.	   De	  kosten	  van	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking	  zijn	  niet	  berekend	  in	  de	  in	  artikel	  1.2.	  bedoelde	  huurprijs,	  tenzij	  anders	  overeengekomen,	  van	  welk	  feit	  
mededeling	  gedaan	  wordt	  op	  de	  opdrachtbevestiging.	  

4.4.	  Snijwerk	  dat	  onvermijdelijk	  is	  bij	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking,	  zulks	  ter	  uitsluitende	  beoordeling	  van	  verhuurster,	  geschiedt	  geheel	  voor	  rekening	  van	  
huurder.	  De	  kosten	  hiervan	  bestaan	  naast	  de	  in	  artikel	  1.2.	  bedoelde	  huurprijs	  uit	  het	  arbeidsloonvoor	  het	  versnijden	  alsmede	  uit	  de	  nieuwwaarde	  van	  de	  
versneden	  vloerbedekking.	  

Artikel	  5	  

5.1.	   Na	  afloop	  van	  de	  huurtermijn	  is	  huurder	  verplicht	  tot	  teruggave	  van	  de	  huurgoederen.	  

5.2.	   Teruggave	  geschiedt	  in	  het	  aantal	  en	  de	  staat	  van	  in	  ontvangstneming	  van	  de	  huurgoederen	  en	  op	  de	  plaats	  van	  afgifte	  door	  verhuurster,	  tenzij	  voor	  wat	  dit	  
laatste	  betreft	  uitdrukkelijk	  anders	  is	  overeengekomen,	  van	  welk	  feit	  mededeling	  gedaan	  wordt	  op	  de	  geleidebon.	  

5.3.	   Ten	  bewijze	  van	  de	  teruggave	  wordt	  door	  verhuurster	  een	  retourbon	  in	  duplo	  opgemaakt,	  waarvan	  een	  exemplaar	  aan	  huurder	  wordt	  afgegeven.	  Indien	  
huurder	  op	  het	  afleveringsadres	  niet	  aanwezig	  is	  voor	  de	  teruggave	  van	  de	  huurgoederen	  en	  ook	  niemand	  voor	  of	  namens	  hem,	  worden	  de	  huurgoederen	  op	  
het	  afleveringsadres	  door	  verhuurster	  teruggenomen.	  In	  dat	  geval	  zal	  zo	  mogelijk	  een	  retourbon	  worden	  achtergelaten,	  doch	  bij	  verschil	  van	  mening	  of	  
teruggave	  al	  dan	  niet	  heeft	  plaats-‐gehad,	  rust	  op	  huurder	  uitdrukkelijk	  het	  bewijs	  dat	  teruggave	  heeft	  plaatsgehad.	  

5.4.	   Bij	  verschil	  van	  mening	  over	  teruggave	  dan	  wel	  terugname	  al	  dan	  niet	  in	  het	  juiste	  aantal	  en	  de	  goede	  staat	  rust	  op	  huurder	  uitdrukkelijk	  het	  bewijs	  dat	  de	  
teruggave	  dan	  wel	  terugname	  in	  het	  juiste	  aantal	  en	  de	  goede	  staat	  heeft	  plaatsgehad.	  

Artikel	  6	  

6.1.	   Indien	  verhuurster	  na	  afloop	  van	  de	  huurtermijn	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  zulks	  ter	  uitsluitende	  beoordeling	  van	  verhuurster	  (o.a.	  vanwege	  afgesloten	  kasten,	  
bureaus,	  vastliggende	  tegels),	  niet	  in	  staat	  is	  huurgoederen	  op	  het	  afleveringsadres	  in	  ontvangst	  te	  nemen,	  is	  huurder	  verplicht	  deze	  huurgoederen	  binnen	  een	  
week	  na	  afloop	  van	  de	  huurtermijn	  franco	  huis	  aan	  verhuurster	  op	  te	  zenden,	  verpakt	  in	  overeenstemming	  met	  de	  aard	  van	  de	  goederen	  en	  de	  wijze	  van	  
transport.	  

6.2.	   Indien	  huurder	  deze	  verplichting	  niet	  nakomt	  is	  voor	  iedere	  dag	  die	  verstrijkt	  na	  genoemde	  termijn	  van	  een	  week	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  7	  van	  toepassing.	  

Artikel	  7	  

Indien	  huurder	  op	  de	  dag	  van	  afloop	  van	  de	  huurtermijn	  zijn	  verplichting	  tot	  teruggave	  der	  goederen	  niet	  nakomt,	  is	  huurder	  voor	  iedere	  dag	  dat	  er	  teruggave	  
uitblijft	  na	  de	  dag	  van	  afloop	  van	  de	  huurtermijn	  aan	  verhuurster	  verschuldigd	  de	  in	  artikel	  1.2.	  bedoelde	  huurprijs	  gedeeld	  door	  het	  aantal	  dagen	  dat	  deze	  
huurtermijn	  geduurd	  heeft,	  zulks	  onverminderd	  de	  aansprakelijkheid	  van	  huurder	  voor	  verdere	  schade	  opkomend	  aan	  de	  zijde	  van	  verhuurster	  en	  voortvloeiend	  uit	  
het	  niet,	  niet-‐tijdig	  of	  niet-‐behoorlijk	  teruggeven	  van	  de	  huurgoederen	  ongeacht	  de	  oorzaak	  van	  het	  niet,	  niet-‐tijdig	  of	  niet-‐behoorlijk	  teruggeven.	  

	   	  



	  

	  

	  
Artikel	  8	  

8.1.	   De	  huurgoederen	  zijn	  vanaf	  het	  moment	  van	  afgifte	  door	  verhuurster	  dan	  wel	  vanaf	  het	  moment	  dat	  zij	  door	  verhuurster	  ter	  beschikking	  van	  huurder	  gelaten	  
zijn,	  tot	  het	  moment	  van	  teruggave	  aan	  verhuurster,	  dan	  wel	  tot	  het	  moment	  dat	  zij	  door	  verhuurster	  zijn	  teruggenomen,	  volledig	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  
huurder.	  

8.2.	   Huurder	  is	  verplicht	  iedere	  vermissing,	  diefstal,	  verlies	  of	  beschadiging,	  alles	  in	  de	  ruimste	  zin	  des	  woords,	  met	  betrekking	  tot	  de	  huurgoederen	  onmiddellijk	  
bij	  aangetekend	  schrijven	  aan	  verhuurster	  te	  berichten	  en	  gehouden	  die	  schade	  hoe	  ook	  genaamd	  die	  daardoor	  aan	  de	  zijde	  van	  verhuurster	  opkomt	  volledig	  
te	  vergoeden	  ongeacht	  de	  oorzaak	  daarvan,	  met	  dien	  verstande	  dat	  de	  schadevergoeding	  ten	  aanzien	  van	  de	  huurgoederen	  zelf	  ten	  hoogste	  de	  
nieuwwaarde	  bedraagt.	  

8.3.	   Beschadigde	  huurgoederen	  worden	  gedurende	  ten	  hoogste	  15	  dagen	  na	  de	  datum	  waarop	  de	  schade	  bij	  factuur	  in	  rekening	  gesteld	  is	  door	  verhuurster	  ter	  
beschikking	  van	  huurder	  gehouden.	  

8.4.	   Indien	  het	  in	  lid	  2	  bedoelde	  aangetekend	  schrijven	  door	  verhuurster	  ontvangen	  wordt	  na	  het	  verstrijken	  van	  de	  huurtermijn,	  is	  voor	  iedere	  dag	  gelegen	  tussen	  
het	  verstrijken	  van	  deze	  huurtermijn	  en	  de	  ontvangst	  door	  verhuurster	  van	  het	  aangetekend	  schrijven	  het	  bepaalde	  in	  artikel	  7	  van	  overeenkomstige	  
toepassing.	  

Artikel	  9	  

9.1.	   Zolang	  de	  huurgoederen	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  huurder	  zijn,	  is	  deze	  verplicht	  ze	  te	  verzekeren	  voor	  eigen	  rekening.	  

9.2.	   Indien	  de	  huurgoederen	  reizen	  zolang	  zij	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  huurder	  zijn,	  is	  deze	  verplicht	  de	  goederen	  te	  verpakken	  in	  overeenstemming	  met	  de	  
aard	  van	  de	  goederen	  en	  de	  wijze	  van	  het	  transport.	  

Artikel	  10	  

10.1.	   Verhuurster	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  opkomend	  aan	  de	  zijde	  van	  huurder	  en	  voortvloeiend	  uit	  het	  niet,	  niet-‐tijdig	  of	  niet-‐behoorlijk	  nakomen	  van	  
enige	  verplichting	  welke	  voor	  haar	  uit	  deze	  verhuurvoorwaarden	  voortvloeit,	  tenzij	  de	  oorzaak	  van	  het	  niet,	  niet-‐tijdig	  of	  niet-‐behoorlijk	  nakomen	  bestaat	  in	  
opzet	  of	  grove	  schuld	  van	  verhuurster	  zelf	  handelend	  door	  middel	  van	  haar	  orgaanvertegenwoordigers.	  

10.2.	   Huurder	  is	  aansprakelijk	  voor	  alle	  schade	  hoe	  ook	  genaamd,	  opkomend	  aan	  de	  zijde	  van	  verhuurster	  en	  voortvloeiend	  uit	  het	  niet,	  niet-‐tijdig	  of	  niet-‐behoorlijk	  
nakomen	  van	  iedere	  verplichting	  welke	  voor	  hem	  uit	  deze	  huurvoorwaarden	  voortvloeit,ongeacht	  de	  oorzaak	  van	  het	  niet,	  het	  niet-‐tijdig	  of	  niet-‐behoorlijk	  
nakomen.	  Voor	  zover	  het	  schade	  aan	  de	  huurgoederen	  zelf	  betreft	  wordt	  de	  waarde	  der	  huurgoederen	  gesteld	  op	  de	  nieuwwaarde.	  

Artikel	  11	  

Verhuurster	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  de	  schade	  opkomend	  aan	  de	  zijde	  van	  huurder	  ten	  gevolge	  van	  enig	  gebrek	  hoe	  ook	  genaamd	  en	  wanneer	  ook	  ontstaan	  aan	  
de	  huurgoederen.	  

Artikel	  12	  

Huurder	  is	  verplicht	  verhuurster	  te	  vrijwaren	  voor	  de	  aansprakelijkheid	  tot	  vergoeding	  van	  de	  schade	  opkomend	  aan	  de	  zijde	  van	  derden	  voortkomende	  uit	  of	  in	  
verband	  staande	  met	  de	  huurgoederen	  of	  het	  gebruik	  daarvan	  of	  veroorzaakt	  als	  gevolg	  van	  enig	  gebrek	  hoe	  ook	  genaamd	  en	  wanneer	  ook	  ontstaan	  aan	  de	  
huurgoederen.	  

Artikel	  13	  

Bij	  annulering	  of	  verbreking	  van	  de	  overeenkomst	  door	  huurder	  is	  hij	  van	  rechtswege	  een	  schadevergoeding	  verschuldigd	  gelijk	  aan	  de	  volledige	  huurprijs	  bij	  
annulering	  of	  verbreking	  vanaf	  de	  datum	  van	  het	  begin	  van	  de	  aanvoer.	  Indien	  nog	  geen	  aanvang	  werd	  genomen	  met	  de	  aanvoer	  van	  de	  huurgoederen	  blijft	  
huurder	  van	  rechtswege	  een	  schadevergoeding	  verschuldigd	  gelijk	  aan	  25%	  van	  de	  huurprijs	  bij	  annulering	  of	  verbreking	  meer	  dan	  2	  dagen	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  
huurtermijn	  en	  50%	  van	  de	  huurprijs	  bij	  annu-‐lering	  of	  verbreking	  meer	  dan	  1	  dag	  voor	  de	  aanvang	  van	  de	  huur.	  

Artikel	  14	  

14.1.	   De	  facturen	  zijn	  contant	  betaalbaar	  zonder	  korting	  op	  de	  maatschappelijke	  zetel	  van	  verhuurster/verkoopster,	  gevestigd	  aan	  het	  Industriepark,	  Neringstraat	  
15	  te	  Londerzeel	  en	  in	  Euro	  (EUR),	  ongeacht	  de	  wijze	  waarop	  betaald	  wordt	  en	  zelfs	  indien	  verhuurster/verkoopster	  op	  huurder/koper	  wissels	  trekt	  of	  door	  
financiële	  instellingen	  zou	  laten	  ontvangen.	  

14.2.	   Wanneer	  verhuurster/verkoopster	  wissels	  in	  betaling	  van	  door	  haar	  verhuurde	  of	  verkochte	  goederen	  aanvaardt,	  brengt	  dit	  geen	  schuldvernieuwing	  teweeg	  
en	  geeft	  dit	  geen	  aanleiding	  tot	  wijziging	  van	  de	  clausules	  van	  deze	  voorwaarden.	  

14.3.	   Alle	  eventueel	  met	  de	  betaling	  gepaard	  gaande	  (bank)kosten	  vallen	  ten	  laste	  van	  huurder/koper.	  

Artikel	  15	  

15.1.	   Betaling	  uit	  hetgeen	  uit	  hoofde	  van	  deze	  voorwaarden	  anders	  dan	  wegens	  artikel	  14	  verschuldigd	  is,	  dient	  eveneens	  contant	  en	  zonder	  korting	  te	  gebeuren	  
op	  de	  maatschappelijke	  zetel	  van	  verhuurster/verkoopster.	  

15.2.	   Niet-‐betaling	  van	  een	  factuur	  of	  wissel	  op	  de	  vervaldag	  maakt	  de	  betaling	  van	  alle	  andere	  verschuldigde	  bedragen	  onmiddellijk	  opeisbaar	  en	  laat	  
verhuurster/verkoopster	  toe	  de	  levering	  te	  weigeren	  van	  alle	  lopende	  bestellingen	  en	  de	  des-‐gevallend	  reeds	  geleverde	  goederen	  terug	  te	  halen.	  

Artikel	  16	  

De	  gefactureerde	  bedragen	  brengen	  vanaf	  de	  vervaldag	  van	  de	  factuur	  van	  rechtswege	  en	  zonder	  dat	  daartoe	  een	  voorafgaande	  ingebrekestelling	  nodig	  is	  een	  
intrest	  op	  van	  1%	  voor	  iedere	  maand	  of	  gedeelte	  van	  de	  maand	  waarmee	  de	  vervaldag	  wordt	  overschreden.	  

Artikel	  17	  

Bij	  niet-‐betaling	  van	  de	  gefactureerde	  bedragen	  op	  de	  vervaldag	  is	  er	  van	  rechtswege	  en	  zonder	  dat	  daartoe	  een	  voorafgaande	  aanmaning	  nodig	  is	  een	  forfaitaire	  
vergoeding	  van	  10%	  op	  de	  niet-‐betaalde	  bedragen	  verschuldigd	  met	  een	  minimum	  van	  123,95	  EURO,	  boven	  alle	  intresten	  en	  welkdanige	  kosten,	  inningskosten	  of	  
gerechtskosten.	  

Artikel	  18	  

Op	  alle	  door	  verhuurster/verkoopster	  af	  te	  sluiten	  huurovereenkomsten/verkoopovereenkomsten	  is	  het	  Belgisch	  Recht	  van	  toepassing	  en	  terzake	  van	  alle	  
geschillen	  die	  verband	  houden	  met	  door	  verhuurster/verkoopster	  aangegane	  huurovereenkomsten/verkoopovereenkomsten	  is	  de	  Belgische	  rechter	  bevoegd,	  ook	  
indien	  huurder/koper	  niet	  de	  Belgische	  nationaliteit	  bezit	  en/of	  indien	  de	  huurovereenkomst/verkoopovereenkomst	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  in	  het	  buitenland	  ten	  
uitvoer	  gelegd	  wordt.	  

Artikel	  19	  

Alle	  eventuele	  geschillen	  behoren,	  naar	  keuze	  van	  verhuurster/verkoopster,	  uitsluitend	  tot	  de	  bevoegdheid	  van	  de	  Rechtbanken	  van	  Brussel	  of	  Gent,	  desgevallend	  
de	  Vrederechter	  van	  het	  kanton	  Meise,	  zonder	  dat	  afbreuk	  wordt	  gedaan	  van	  de	  mogelijkheid	  voor	  verhuurster/verkoopster	  om	  huurder/koper	  voor	  zijn	  natuurlijke	  
rechter	  te	  dagen.	  

Artikel	  20	  

Van	  de	  bepalingen	  van	  deze	  huur-‐/verkoopsvoorwaarden	  kan	  uitsluitend	  worden	  afgeweken	  indien	  en	  voor	  zover	  zulks	  uitdrukkelijk	  blijkt	  uit	  een	  mededeling	  op	  de	  
opdrachtbevestiging	  of	  de	  geleidebon.	  

	  


