ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop/levering door de A&D Events BVBA van producten en/of diensten.
Zij gaan voor op elke aankoopvoorwaarde tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het geven van een opdracht aan
A&D Events BVBA houdt tegelijkertijd de aanvaarding van deze algemene voorwaarden in.
•

Prijzen zijn exclusief BTW en uitgedrukt in Euro.

•

Onze facturen zijn, behoudens anders vermeld op de factuur, betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum en
dit op het adres van de maatschappelijke zetel van A&D Events BVBA te Schaarbeek. Het niet betalen van de factuur
op de vervaldag brengt automatisch en zonder verwittiging of voorafgaandelijke ingebrekestelling van onzentwege
een verhoging van dit bedrag van 10 % mee en verder zal een interest van 10 % per jaar beginnen te lopen vanaf de
dag volgend op de vervaldag. De betaling zal slechts als vereffend worden beschouwd van het ogenblik dat wij vrij
over de tegenwaarde kunnen beschikken. In het geval waarin één factuur onbetaald is gebleven op haar vervaldag,
zullen alle andere verschuldigde bedrage en facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar worden, zelfs wanneer de
vervaldag nog niet bereikt zou zijn, en tevens zal ieder uitstel van betaling dat werd toegestaan komen te vervallen.

•

Tevens aanvaardt de klant dat indien één of meerdere facturen onbetaald zijn gebleven op hun vervaldag, de
verhuurder gerechtigd is om de uitvoering van verdere prestaties op te schorten evenals om de goederen terug te
halen totdat de volledige betaling gebeurde van alle openstaande bedragen in hoofdsom, intresten en kosten. In
voorkomend geval zullen alle onkosten hierdoor gedragen moeten worden door de huurder.

•

Indien er termijnen overeengekomen worden, zullen deze termijnen slechts indicatief zijn en niet bindend. Zelfs
indien de termijnen werden gewaarborgd, zal hun overschrijding geen aanleiding kunnen zijn tot enige vergoeding
of compensatie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en dit enkel bij een uitdrukkelijke en
schriftelijke aanvaarding hiervan door de verhuurder. In ieder geval zullen de feiten, die de normale uitvoering van
onze verplichtingen bemoeilijken en/of onoverkomelijk beletten, alsmede deze welke ons noodzaken de werken
tijdelijk of definitief te schorsen, beschouwd worden als geval van heirkracht, zoals bv ongevallen, oorlogen en hun
gevolgen, ruwe weersgesteldheid, stakingen of lock-out.

•

Alle klachten nopens de facturen moeten worden ingediend binnen de acht dagen na hun datum, zo niet zijn ze
ongeldig. Geen enkele klacht veroorlooft de koper de betaling uit te stellen van de vervallen facturen.

•

Verpakkingsmaterialen dienen tijdens de huurperiode op de plaats van het evenement bewaard te worden.

•

Indien het transport door A&D Events BVBA gebeurt, kunnen laattijdige leveringen door overmacht (o.a.
verkeershinder, slechte weersomstandigheden, stakingen...) niet verhaald worden op A&D Events BVBA.

•

De klant wordt geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.

•

Verzekering van de gehuurde goederen is niet inbegrepen in de prijs; het afsluiten van een verzekering valt ten
laste van de huurder. De huurder is ten aanzien van de verhuurder aansprakelijk voor alle schade, waaronder o.a.
(niet limitatief) de schade ingevolgde niet-conform gebruik, nalatigheid van de klant, niet- conforme montage, de
niet-naleving van de voorwaarden van assemblage of het aanbrengen van wijzigingen aan het gehuurde goed,
alsook vandalisme, brand, diefstal, weersomstandigheden. Onderverhuur aan derden mag enkel mits
uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van A&D Events bvba.

•

Schade aan derden hetzij “lichamelijke”, hetzij “materiële” die veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal of
welk ander hulpmiddel dat aangevoerd is of ter beschikking is gesteld van de klant, is voor rekening van de
huurder. Door het loutere feit van ondertekening van deze offerte verklaart hij/zij voldoende op de hoogte te zijn
van de risico’s die het gebruik van de gehuurde materialen met zich mee kunnen brengen, zodat hij/zij afziet van
eventuele aansprakelijkheidsvorderingen, zowel contractueel, als niet-contractueel. Hij/zij verklaart zich tevens
uitdrukkelijk bereid de verhuurder te vrijwaren tegen alle vorderingen vanwege derden, welke ook hun aard of
rechtsgrond mogen zijn.

•

In geval van diefstal of beschadiging van de goederen of hun verpakking wordt door ons de aankoopwaarde
gefactureerd; de aankoopwaarde wordt op uw simpele aanvraag door ons medegedeeld.

•

Goederen dienen steeds zuiver terug geleverd te worden. Reinigingskosten worden aangerekend aan 35,00 €/u

•

Werkuren voor montage en demontage in regie worden aangerekend aan 35,00 € /u. Werkuren op zondag worden
aangerekend aan 40,00 € / u.

•

Alle betwistingen zelfs wanneer het een wissel betreft die door ons getrokken werd, vallen uitsluitend onder
bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, welke ook de plaats weze waar de overeenkomst is ontstaan of moet
worden uitgevoerd. Op alle overeenkomsten is steeds enkel het Belgische Recht van toepasing.
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