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Artikel 1. Definities algemene voorwaarden Podium-tehuur
In deze algemene voorwaarden word:
• onder ”verhuurde goederen” wordt verstaan de levering van gebruiksgoederen en apparatuur van Podiumtehuur.
• onder ”huurder” of ”opdrachtgever” wordt verstaan een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet
handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is.
• onder ”verhuurder” of ”opdrachtnemer” verstaan we Podium-tehuur.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen
huurder/opdrachtgever en verhuurder/opdrachtnemer.
Artikel 3. Offertes
1. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk vermeld op de offerte.
2. Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief bijkomende kosten,
waaronder schoonmaak, transport, arbeidskosten.
3. Indien de offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens mag de opdrachtnemer van de
juistheid daarvan uitgaan. Mocht de feitelijke situatie niet overeenkomen met de door opdrachtgever verstrekte
informatie is de opdrachtnemer vrij de bijkomende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Op elke gemaakte offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op de in de branche gebruikelijke
omstandigheden, werkuren en kosten van toepassing.
Artikel 4. Huurovereenkomst.
1. De huurovereenkomst komt tot stand d.m.v. een uitgebrachte offerte van de opdrachtnemer en deze door
verzending naar de opdrachtgever te sturen. En retournering van de door opdrachtgever ondertekende offerte
aan opdrachtgever.
2. Als de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig terug zijn bij de opdrachtnemer is
de opdrachtnemer gerechtigd voor elke dag waarmede de overeengekomen termijn word overschreden in
rekening te brengen van de opdrachtgever. Hier word uitgegaan van de geldende daghuurprijs van Podiumtehuur.
3. De opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen schoon en in dezelfde staat als bij ontvangst te
retourneren. Indien de goederen door de opdrachtnemer moeten worden gereinigd worden de gemaakte kosten
in rekening gebracht van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever zal uitsluitend gekwalificeerd personeel voor het gebruiken van betreffende apparatuur van
podium-tehuur toe staan.
5. De opdrachtgever dient zich te houden aan de bepalingen uit de geldende algemene plaatselijke verordening
zoals deze van toepassing is binnen de gemeente waar de gehuurde goederen zich bevinden op het moment van
de verhuur. Het niet voldoen aan de bepalingen komt niet voor de rekening en risico van de opdrachtnemer.

Artikel 5. Annulering
1. Indien de gehuurde goederen reeds zijn afgeleverd aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever de volledige huur
en indien de bijkomende kosten zoals vermeld in artikel 3 lid 4 aan de opdrachtnemer verschuldigd.
2. Indien er in mondeling en/of schriftelijk overleg is afgesproken door de opdrachtgever met de opdrachtnemer,
dat de opdrachtnemer goederen voor de opdrachtgever moet inhuren en de opdrachtgever annuleert de
opdracht, reeds de gehuurde goederen zijn afgeleverd aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever de volledige
huur en indien bijkomende kosten zoals vermeld in artikel 3 lid 4 aan de opdrachtnemer verschuldigd.
Artikel 6. Wijziging huurovereenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de huurovereenkomst blijkt dat er wijzigingen moeten worden aangepast in de
huurovereenkomst dient dit tijdig en in onderling overleg met de opdrachtgever en opdrachtnemer besproken te worden.
Artikel 7. Levertijdstip
Een overeengekomen levertijdstip is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven tijd. Overschrijding van het levertijdstip geeft
de opdrachtgever geen recht op eventuele schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de huurovereenkomst.
Artikel 8. Ontbinding huurovereenkomst
De opdrachtnemer kan indien nodig ten alle tijden de huurovereenkomst met de opdrachtgever ontbinden:
1. Indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de
huurovereenkomst en deze zekerheid conform de huurovereenkomst blijft uit of onvoldoende is.
2. Indien zich omstandigheden of problemen ontstaan waardoor de opdrachtgever niet conform de
huurovereenkomst veilig en op een verantwoorde manier de werkzaamheden en bediening van de apparatuur
kan waarborgen. Dient dit tijdig en in onderling overleg met de opdrachtgever en opdrachtnemer besproken te
worden.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan als gevolg van/door het
handelen van de opdrachtgever
2. Bij het afhalen van de gehuurde goederen door opdrachtgever bij opdrachtnemer word de opdrachtgever
aansprakelijk gehouden voor de gehuurde goederen vanaf het moment van het verlaten vanuit ons magazijn tot
en met de terugkeer van de goederen in ons magazijn.
3. Opdrachtnemer kan nimmer door opdrachtgever of derden aansprakelijk gehouden worden voor schade welke
is ontstaan als gevolg van verkeerd en/of ondeskundig gebruik van de geleverde goederen door opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient voor een deugdelijk voorzieningen zorg te dragen met betrekking tot plaatsing of
gebruik van stroomvoorzieningen voor de gehuurde goederen. Zodat deze niet worden beschadigd of verloren
gaan, met inbegrip van diefstal.
5. De door opdrachtgever gehuurde goederen van de opdrachtnemer dienen bij retournering in dezelfde staat te
worden teruggebracht zoals bij het ophaalmoment.
6. Indien goederen gedurende de huurperiode zijn beschadigd, gestolen dan wel verloren zijn gegaan dient de
opdrachtgever dit aan de opdrachtnemer te vergoeden.
7. Gedurende de huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, staangelden en aanverwante risico’s
voortvloeiend uit de plaatsing dan wel het gebruik van de gehuurde goederen.
8. Indien opdrachtgever in strijd handelt met mondelinge dan wel niet schriftelijke aanwijzingen, instructie en/of
opdrachten vanuit de opdrachtnemer is opdrachtgever verantwoordelijk voor iedere vorm van schade, ook aan
derden welk is ontstaan uit het niet navolgen van deze aanwijzingen, instructie en/of opdrachten.
9. Indien onduidelijkheid ontstaat bij opdrachtgever over de aanwijzingen, instructie en/of opdrachten dient de
opdrachtgever direct contact op te nemen met de opdrachtnemer ter voorkoming van schade.
10. Indien de gehuurde goederen met plakband, stift, pen, verf, alcohol resten en/of stickers worden teruggebracht
worden alle gemaakte schoonmaak kosten door de opdrachtnemer in rekening gebracht voor de opdrachtgever.
11. Indien de gehuurde goederen niet meer naar behoren kunnen worden gereinigd/schoongemaakt, ter beoordeling
van de opdrachtnemer, zal deze schade bij opdrachtgever worden verhaald en word opdrachtgever
aansprakelijk gehouden voor de onstaande schade.

12. Indien opdrachtnemer nodig acht een extra schriftelijke aansprakelijkheid verklaring ondertekent te hebben van
de opdrachtgever dient de opdrachtgever dit in te vullen en te ondertekenen. Indien dit niet word ondertekend
door de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht om de huurovereenkomst te ontbinden en is de
opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele ontstaande kosten hierdoor.
13. Opdrachtgever dient alle constructies, installaties die hij zelf bouwt volgens de regels en voorschiften te
installeren zoals die in de branche gelden. Indien de opdrachtgever zich hier niet aan houd is de opdrachtnemer
niet verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan aan personen en derden en is de opdrachtnemer
gevrijwaard van eventuele rechtsvervolging en/of schadevergoeding.

Artikel 10. Transport
1. De opdrachtgever is gedurende de huurperiode van de goederen verantwoordelijk, ook tijdens transport voor
het risico van verlies of beschadiging van goederen.
2. De opdrachtgever is niet toegestaan om de afgesproken tijdstip en plaats van het aflevermoment of
ophaalmoment van de goederen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst, zelfstandig te veranderen zonder
overleg met de opdrachtnemer.
3. Indien er schade is ontstaan/opgelopen aan goederen tijdens het transport van de goederen, worden allen kosten
verhaald door opdrachtnemer op opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever zelf de goederen komt ophalen bij het magazijn van de opdrachtnemer, dient de
opdrachtgever zelf voor passend vervoer te zorgen om de goederen mee te vervoeren.
Artikel 11. Betaling
1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
2. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta (euro’s)
3. D.m.v. overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v.
opdrachtnemer.
4. Opdrachtgever dient bij de overschrijving het factuurnummer te vermelden.
5. Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling in rekening te brengen indien hij dit nodig acht.
6. Betaling dient te geschieden in 1 keer, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtnemer.
7. Opdrachtnemer heeft het recht om een borg in rekening te brengen indien hij dit nodig acht.

De algemene voorwaarden van Podium-tehuur. Met deze versie 300713 van onze algemene voorwaarden
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