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1.Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn, onder nadrukkelijke uitsluiting van eventuele (inkoop) voorwaarden van de huurder, van toepassing
op alle overeenkomsten met betrekking tot de verhuur van goederen en
diensten door Relight Productions B.V.
2.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is deze overeenkomst
aangegaan voor onbepaalde tijd.
3.Bij de aanvang van de huurovereenkomst dient de huurder de gehuurde
goederen zelf bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de
overeenkomst dient de huurder het gehuurde bij verhuurder terug te
bezorgen, tenzij tussen partijen schriftelijk is overeengekomen dat
verhuurder zich met het brengen en/of terughalen van de gehuurde
goederen zal belasten. In het laatst bedoelde geval geschiedt het
brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder.
Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet of
niet tijdig worden geretourneerd, is de verhuurder gerechtigd voor
ieder(e)(deel van een)dag dat de goederen niet of niet tijdig zijn
geretourneerd daarvoor de dagprijs in rekening te brengen.
4.De huurder dient zelf de goederen bij verhuurder op te halen.Indien
de verhuurder zich jegens huurder heeft verplicht de gehuurde goederen
aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder ernaar streven zich zo
nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
Overschrijding van de leveringstermijn kan echter nimmer, ook niet na
ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
5.Tenzij hiervan schriftelijk melding is gemaakt wordt de huurder
geacht de gehuurde goederen zonder gebreken en in geheel gereinigde
staat te hebben ontvangen. Indien de gehuurde goederen worden geleverd
inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de
vervangen onderdelen bij verhuurder ingeleverd te worden. In geval de
huurder de reserveonderdelen en/of vervangen onderdelen niet of niet
volledig bij verhuurder heeft ingeleverd, is de huurder gehouden de
tegenwaarde van deze goederen aan verhuurder te vergoeden. Zonodig is
verhuurder gerechtigd de tegenwaarde van de reserveonderdelen en/of
vervangen onderdelen te compenseren met een door de huurder betaalde
waarborgsom
6.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder verplicht
bij ontvangst van de gehuurde goederen aan verhuurder een door
verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen. Indien na het einde
van de huurovereenkomst de gehuurde goederen zijn terugbezorgd, is
verhuurder verplicht de waarborgsom aan huurder te restitueren, onder
aftrek van verhuurder nog toekomende huurpenningen, schadevergoeding
en/of kosten. Indien op enig moment tijdens de looptijd van deze
overeenkomst de alsdan totaal door huurder verschuldigde huurpenningen
het bedrag van de waarborgsom overschrijden is verhuurder gerechtigd
aanvulling van de waarborgsom door huurder met een door verhuurder vast

te stellen bedrag te verzoeken. Indien huurder aan dit verzoek tot
aanvulling geen gevolg geeft, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen moeten rekeningen
factuurdatum zonder enige korting of kompensatie worden voldaan.
inroepen van een recht van retentie of verrekening met eventuele
genvorderingen van de huurder op grond van deze overeenkomst of
andere overeenkomsten is uitgesloten.
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8.Indien de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet is hij in gebreke zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling door verhuurder is vereist en verbeurt hij aan verhuurder over het
verschuldigde bedrag een boete van 1.5% rente per maand waarbij een
deel van een maand geldt als een hele maand.
9.Bij niet of niet tijdige nakoming van de betalingsverplichting door
de huurder komen de kosten van invordering voor rekening van de
huurder. In dat geval is de huurder aan buitengerechtelijke kosten 15%
van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van ƒ 250,--, een en
ander vermeerderd met B.T.W. daarover. Indien tot gerechtelijke
invordering
wordt
overgegaan,
is
huurder
naast
de
genoemde
buitengerechtelijke kosten, aansprakelijk voor alle in redelijkheid te
maken proces- en executiekosten.
10.De huurder is verplicht om de gehuurde goederen overeenkomstig de
bestemming te gebruiken en het als een goed huisvader te verzorgen,
waarbij de bedieningvoorschriften die huurder bij de aflevering van de
gehuurde goederen door verhuurder zijn overhandigd in acht genomen
moeten worden. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan de
gehuurde goederen aan te brengen. Zonder schriftelijke toestemming van
de verhuurder is huurder niet gerechtigd de gehuurde goederen weder te
verhuren of aan andere in gebruik af te staan. Huurder dient verhuurder
onmiddellijk in kennis te stellen indien beslag wordt gelegd op
huurders roerende of onroerende goederen of op de gehuurde goederen of
indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder
dreigen te worden geschaad, indien huurders faillissement wordt
uitgesproken, indien aan hem surséance van betaling wordt verleend of
anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder
voornemens is Nederland metterwoon te verlaten. In geval van beslag is
huurder verplicht om de beslagleggende instantie de overeenkomst
onverwijld ter inzage te geven. Huurder is verplicht de verhuurder te
allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
11.De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde
onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming mag de
huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan
de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen werkplaats
aanbrengen en/of verrichten. Indien het gebrek of de schade aan het
gehuurde materiaal buiten schuld van de huurder is ontstaan heeft de
huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende
de verdere duur van deze overeenkomst, mits voorradig. Verhuurder is
nimmer aansprakelijk voor enig door de huurder geleden schade ten
gevolge van enig gebrek en/of schade aan de gehuurde goederen. Alle
schade aan het gehuurde ten gevolge van onvakkundige behandeling
hiervan door huurder of door derden aan wie huurder het gehuurde ten
gebruik heeft afgestaan en alle andere schade ten gevolge van enige

oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd wordt door
verhuurder voor rekening van huurder gerepareerd. Indien huurder buiten
staat is om, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan
verhuurder terug te bezorgen, is huurder verplicht aan verhuurder een
door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen ter grootte van
de vervangingswaarde van de gehuurde goederen, onverlet de verplichting
tot betaling der huurpenningen.

12. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen is huurder
verplicht de gehuurde goederen, vanaf het moment van afgifte door
verhuurder, op zijn kosten tegen alle verzekerbare risico’s te
verzekeren en gedurende de looptijd van de overeenkomst verzekerd te
houden. De verzekering dient te worden afgesloten bij een solide
maatschappij en tenminste op de normale voorwaarden. De huurder is
verplicht op eerste aanvraag de polis(sen) en premiekwitanties aan
verhuurder te tonen.
Voor zover enige wettelijke regeling daartoe ontoereikend mocht zijn,
worden alle rechten en vorderingen welke voor huurder uit de
verzekering
mochten
voortvloeien
door
ondertekening
van
de
huurovereenkomst aan verhuurder verpand. Indien het transport van het
gehuurde door verhuurder wordt verzorgd zijn de goederen tijdens dit
transport, met uitzondering van een eigen risico van f 5000,-- per
gebeurtenis voor risico van de huurder, verzekerd. Bij een eventuele
transportschade zal dit bedrag of, indien de schade minder bedraagt, de
daadwerkelijke schade, aan huurder in rekening worden gebracht.
Voor schade die aan de huurder of aan derden direkt of indirekt
ingevolge het gebruik van het gehuurde zou kunnen ontstaan, is
verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg
zou zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van het
bestaan van een konstruktiefout in het gehuurde. Huurder is gehouden
verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle vorderingen
welke derden tegen de verhuurder terzake van de door of met het
gehuurde veroorzaakte schade aanhangig maken.
13.Deze overeenkomst kan ten alle tijde met onmiddellijke ingang worden
opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door
terugbezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Indien is
overeengekomen, dat verhuurder bij het beëindigen van deze overeenkomst
de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een
opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in
dezelfde konditie waarin zij zijn verstrekt weer ter beschikking van de
verhuurder worden gesteld. Indien daarbij blijkt, dat het gehuurde
gebreken vertoond of beschadigd is en/of het gehuurde gereinigd dient
te worden, is de verhuurder gerechtigd de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.
Verhuurder
kan
deze
overeenkomst,
zonder
dat
sommatie
of
ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang beëindigen
indien huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van verhuurder de
waarborgsom aan te vullen of indien de huurder enige andere
verplichting uit deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt.
Verhuurder kan deze overeenkomst eveneens met onmiddellijke ingang
beëindigen, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien
beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of op
de gehuurde goederen, indien huurder surséance van betaling wordt
verleend, indien huurder in staat van faillissement wordt verklaard of

anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder
overlijdt of Nederland metterwoon verlaat.
14.Wijzigingen en/of aanvullingen en/of annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Mondelinge nevenafspraken zijn, indien strijdig met deze voorwaarden,
niet geldig.

15.Tenzij een door verhuurder gesloten verzekering de schade dekt
danwel de schade daadwerkelijk verhaalbaar is op de leverancier van
verhuurder of een andere derde, sluit huurder, behoudens opzet of
aan opzet grenzende grove schuld voor verhuurder jegens huurder alle
aansprakelijkheid uit voorzover deze zou leiden tot een
vergoedingsplicht die het netto factuurbedrag te boven gaat. Dit
geldt zowel voor contractuele als wettelijke aansprakelijkheid voor
schade die huurder direct of indirect lijdt tengevolge van de
verhuurde goederen, danwel op welke andere wijze dan ook, welke
voorwaardelijke en beperkte uitsluiting van aansprakelijkheid
mutatis mutandis ook geldt voor het geven van adviezen en het
verrichten van diensten.
16.Onder dezelfde voorwaardelijke en beperkende voorwaarden en
omstandigheden als de exoneratie van aansprakelijkheid als bedoeld
in 15 vrijwaart huurder verhuurder voor schadeclaims van derden
ingesteld tegen verhuurder terzake van de aan huurder verhuurde
goederen danwel aan huurder verstrekte adviezen en/of voor huurder
verrichte diensten.
17.Voor geschillen direct of indirect voortvloeiend uit een
overeenkomst gesloten onder vigeur van deze algemene verhuurvoorwaarden, is met uitsluiting van andere instanties bevoegd de
Arrondissementsrechtbank te Breda voor zover geschillen behoren tot de
competentie van de Arrondissementsrechtbank. Voor geschillen niet
behorend tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank is met
uitsluiting van andere instanties bevoegd de rechterlijke instantie die
voor dergelijke geschillen in de vestigingsplaats van de verhuurder
bevoegd is. Afgezien van het hiervoor bepaalde behoudt de verhuurder
het recht om de huurder te dagen voor de bevoegde rechterlijke
instantie van de woonplaats van de huurder.

