algemene voorwaarden

VERHUURVOORWAARDEN
• Bij het afhalen van de apparatuur dient het volledige huurbedrag incusief 19% BTW te
worden voldaan. Alle genoemde prijzen zijn excl BTW.
• Bij het afhalen dient een waarborgsom te worden gestort in vorm van contanten.
De hoogte wordt door Audiorama vast gesteld.
• Verhuurder houdt zich het recht voor de vervallen huurtermijn te compenseren met de
waarborgsom.
• Schade, gebreken en/of vermissing van de verhuurde goederen komt geheel voor
rekening van de huurder. Diefstal uit auto’s is nadrukkelijk nimmer gedekt.
• Bij afhalen dient de huurder zijn of haar gemachtigde geldige legitimatie en een recent
bank afschrift met huidig verblijfsadres te overleggen.
• Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de afgesproken afhaaldatum, behoud de
verhuurder zich het recht voor 24% van het bruto huur bedrag in rekening te brengen.
Bij annulering binnen 12 uur en bij het onaangekondigd niet afhalen van de gereserveerde
goederen is dit 50% van het bruto huurbedrag.
• De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd de door hem verhuurde zaken te inspecteren en
de daartoe noodzakelijke ruimte te betreden.
• De verhuurder behoudt zich het recht voor, bij het niet naleven van de bovenstaande
voorwaarden, de verhuuropdracht te annuleren.
• Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend te doen plaatsvinden met
schriftelijke toestemming van verhuurder.
• De huurder zal het gehuurde object binnen de gestelde termijn in goede staat aan de
verhuurder terugbezorgen. Bij telate terugbezorging is de huurder voor elke ingegane dag
van verzuim de alsdan voor verhuur van objecten als gehuurd volgens de prijslijst van
verhuurder de bruto dagprijs zonder enige vorm van korting verschuldigd aan de
verhuurder.
• Huurder wordt door ondertekening van de overeenkomst geacht het object in goede staat
te hebben ontvangen.
• Huurder is gedurende de duur van de overeenkomst aansprakelijk voor beschadiging,
tenietgaan of vermissing van het object, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van
huurder of derden..
• De huurder zal geen veranderingen aan het object aanbrengen.
• Uw reservering is vrijblijvend, er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend
LEVERINGSVOORWAARDEN
• De verhuurder zal de te huren goederen bij de huurder bezorgen, en bij beeindiging van
de overeenkomst,de gehuurde goederen ophalen, tenzij schriftelijk is overeengekomen
dat huurder zich met het ophalen en/of terugbezorgen van het object zal belasten.
• Verhuurder zal ernaar streven het object op de overeengekomen tijdstip en lokatie te
leveren en/of ter beschikking te stellen. Mocht het tijdstip en/of de levering op lokatie niet
volgens afspraak verlopen, dan zal dit nimmer aanspraak geven op schadevergoeding van
de verhuurder.
SERVICEVOORWAARDEN
• Indien de serviceverlener zijn taken/werkzaamheden als overeen gekomen niet veilig of als
zodanig kan uitvoeren, dan zullen de eventuele extra kosten voor rekening van de klant
zijn.
• Bij nalatigheid van de klant waardoor de service verlener zijn werkzaamheden niet veilig of
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