ALGEMENE VERKOOPS- VERHUUR- LEVER- EN FACTUUR VOORWAARDEN

Voor al onze transacties gelden uitsluitend de hierna voorkomende algemene voorwaarden.
De huur gaat in van zodra de goederen in ontvangst genomen worden door de huurder.
Vervoerskosten zijn steeds ten laste van de huurder.
De huurder draagt gedurende de hele huurtijd, dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico.
De huurder dient alle goederen in dezelfde staat terug te geven als bij ontvangst. De huurder is aansprakelijk voor elk verlies, beschadiging,
verschil, minderwaarden enz. in de ruimste zin. Hij kan tegenover de verhuurder geen toeval, overmacht, fout van een derde enz.
inroepen. De huurder is gedurende de gehele huurtijd aansprakelijk voor schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan aan
derden zou veroorzaken.
De huurprijzen worden berekend volgens een systeem van huurdagen en die forfaits voorziet voor diverse huurtijden. De kortste
huurtermijn bedraagt 3 huurdagen voor een periode van 3 dagen of weekend. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve
huurtijd korter is.
Indien de effectieve huurtijd langer is dan 4 huurdagen, worden staffel forfaits berekend. Indien de huurperiode langer is dan een periode
van 4 weken, worden tussentijdse facturen opgemaakt per periode van 4 weken.
De huurder dient het gehuurde op de afgesproken dagen terug te brengen, tijdens de openingsuren, vermeld op het order.
Laattijdig terugbrengen kan aanleiding geven tot verhoging van het afgesproken huurbedrag.
Na het verstrijken van een periode van 14 dagen van niet-teruggave wordt nu al overeengekomen dat huurder eigenaar wenst te worden
van het gehuurde, waarop een factuur aan nieuwprijs wordt opgemaakt. Verhuurder blijft eigenaar van de goederen tot betaling van de
factuur door huurder.
Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel.
De factuur kan niet meer geprotesteerd worden eenmaal er 8 dagen na verzending zijn verstreken.
Bij gebreke of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de schuld
verhoogd met 1,5% per maand. Iedere begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand.
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met 20% ten titel van
schadevergoeding, en dit met een minimum van 50 EUR.
De huurder dient zich te schikken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of
het in het bezit hebben van de gehuurde apparatuur.
De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor alle eisen of aanslagen die met het gebruik of het bezit verband houden.
De verhuurder kan elke overeengekomen of afgesproken verhuring weigeren indien hij slechte inlichtingen heeft over de huurder en zeker
bij ongedekte cheques, vertraging in betaling, faling… In diezelfde gevallen kan de verhuurder op kosten van de huurder de gehuurde
voorwerpen terughalen.
Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom voor de
overeengekomen tijd of vermoedelijke huur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.
De verhuurder wijst formeel alle algemene voorwaarden af, gedrukt op brieven of documenten uitgaande van de klanten. Wanneer de
klant een bestelling doorgeeft erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en deze als bindend in de
onderliggende relatie te beschouwen.
"Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) vzw belast
met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement dat
kosteloos kan bekomen worden bij de BAI vzw, Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze
clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules."

