ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR
Hoofdstuk 1. De verhuur
1. Totstandkoming overeenkomst: Huidige overeenkomst komt slechts tot stand door aanvaarding
door de Klant van de door VIPrent opgemaakte offerte waarvan deze algemene voorwaarden
integraal deel uitmaken én de ontvangst van het gevraagde voorschot.Deze aanvaarding geschiedt
door bevestiging voor geschreven akkoord van de Klant en per e-mail of per fax overgemaakt aan
VIPrent. De prijsoffertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Bij verhoging van de BTW behoudt VIPrent
zich het recht voor zijn prijzen op evenredige wijze aan te passen.
2. Tegenstrijdigheden: In geval van tegenstrijdigheden tussen bepalingen in de offerte en in deze
algemene voorwaarden, zal de bepaling van de offerte voorrang hebben.
3. Aanvang huur: De uitvoering van de huurovereenkomst neemt aanvang zodra de Klant op het
overeengekomen tijdstip de goederen in ontvangst heeft genomen. De Klant dient ervoor te zorgen
dat de gehuurde goederen op de afgesproken tijd en plaats in ontvangst kunnen worden genomen
en kunnen worden geïnstalleerd en aangesloten. De Klant voorziet ondermeer in: de aanwezigheid
van een elektrische voeding (230 V), en de nodige toegang tot de plaats van installatie voor een
bestelwagen met aanhangwagen met tevens voldoende manoevreerruimte. Indien deze
inontvangstname niet kan doorgaan of de noodzakelijkheden voor een goede installatie niet voorzien
zijn door de Klant, is VIPrent gerechtigd de gehuurde goederen terug te nemen en zal de Klant aan
VIPrent een vergoeding verschuldigd zijn van €125 ter compensatie van zijn geleden kosten.
4. Inontvangstname goederen: De Klant erkent door inontvangstname van de goederen de goede
staat en werking ervan, alsook de juiste weergave van de Advertenties (in voorkomend geval). De
Klant erkent tevens dat hij de gebruiksvoorwaarden van het gehuurde goed heeft ontvangen.
5. Advertenties: “Advertenties” is het geheel aan tekstboodschappen en beeltenissen die de Klant
wenst te laten afbeelden door middel van het gehuurde goed. De Klant zorgt ervoor dat de
noodzakelijke gegevens en details van de Advertenties uiterlijk 10 werkdagen voor de
inwerkingtreding van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld aan VIPrent. Enkel na
schriftelijk akkoord van VIPrent kunnen nog aanpassingen aan de Advertenties aangebracht worden
na deze termijn van 10 werkdagen.De programmatie van de schermen voor de weergave van de
Advertenties wordt enkel uitgevoerd door VIPrent. VIPrent heeft de vrijheid om effecten en
animaties aan te brengen om Advertenties aantrekkelijk te maken, alsook het recht om een deel of
het geheel van de Advertenties te weigeren indien VIPrent acht dat deze niet strookt met de
algemeen geldende regels of wetten.VIPrent is niet aansprakelijk voor de inhoud noch voor de vorm
van de Advertenties.
6. Einde huur: De huur neemt een einde op de einddatum zoals vermeld in de overeengekomen
offerte, behoudens behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Bij het einde van de huur dient
de Klant het materiaal onmiddellijk ter beschikking te stellen van VIPrent en dit in oorspronkelijke
goede staat: dit wordt nagegaan op moment van de teruggave. De Klant zal de nodige schikkingen
treffen opdat VIPrent de gehuurde goederen op de einddatum kan komen ophalen.Vanaf de eerste
dag vertraging zal de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 125% van de normale
huurprijs per dag, welke wordt vermeerderd met telkens 10% per bijkomende dag vertraging.
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7. Huurprijs: Wanneer de huurprijs berekend is per dageenheid, geldt deze van ’s ochtends 8 uur tot
de dag daarop, eveneens 8 uur ’s ochtends. Dezelfde start- en eindtijdstippen gelden ook bij verhuur
voor meerdere dagen. Per begonnen eenheid, is de prijs verschuldigd door de gehele eenheid.
8. Vergunningen: Tenzij anders bepaald, is de Klant verantwoordelijk om tijdig over alle nodige en
wettelijke vergunningen te beschikken teneinde toe te laten het gehuurde goed te installeren op de
voorziene plaats en voor de overeengekomen periode.
9. Verbodsbepalingen: Het is de Klant verboden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
VIPrent, het gehuurde goed onder te verhuren, uit te lenen, in pand te geven, te verduisteren, te
manipuleren of onder welk ander beding aan derden te overhandigen.Het is eveneens verboden het
gehuurde materieel te verplaatsen op een andere locatie dan deze bepaald in de overeenkomst.
10.Gebruik/Diefstal/Schade: De Klant zal de gehuurde goederen beheren als een goede
huisvader.Vanaf het moment van de inontvangstname van de goederen is de Klant aansprakelijk voor
schade of tenietgaan van de gehuurde goederen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, diefstal,
vandalisme, extreme weersomstandigheden, brand, alsmede alle overige schade aan het gehuurde
goed toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de Klant of van derden.
De Klant zal verantwoordelijk gesteld worden ter volledige compensatie van de integrale herstellingsen/of vervangingskosten. Op vraag van VIPrent is de Klant verplicht VIPrent toegang te verlenen tot
de gehuurde goederen.
11.Defecten: De Klant dient VIPrent onmiddellijk in te lichten van eventuele defecten, slechte
werking en/of schade. VIPrent zal al het redelijke in het werk stellen om het euvel zo snel als mogelijk
te herhelpen. Alleen VIPrent voert de noodzakelijke herstellingwerkzaamheden uit, of laat ze
uitvoeren door derden. De eventuele onbeschikbaarheid tijdens de herstellingsperiode geeft de Klant
in geen geval het recht op de ontbinding van de overeenkomst.Ter compensatie van de
onbeschikbaarheid die langer duurt dan 12 uur (vanaf de melding van het defect), zal de Klant geen
dagvergoeding verschuldigd zijn voor de periode van onbeschikbaarheid. In geval de
onbeschikbaarheid langer duurt dan 25% van de overeengekomen huurperiode, zal VIPrent de Klant
een compensatie geven gelijk aan 125% van de normale dagprijs voor de dagen dat het goed niet ter
beschikking is. In geen geval kan de totale compensatie de overeengekomen huurprijs overschrijden.
12. Gevolgschade en verlies van inkomsten: VIPrent is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of
verlies van inkomsten.
13.Aansprakelijkheid t.o.v. derden: VIPrent aanvaardt onder geen enkel beding enige
aansprakelijkheid ten aanzien van derden. De Klant zal VIPrent vrijwaren voor alle mogelijke
aanspraken van derden.
14.Annulatie: De overeenkomst kan door de Klant enkel worden geannuleerd, middels een
aangetekend schrijven uiterlijk 15 werkdagen voor de aanvang van de huur, zoals bepaald in de
overeengekomen offerte. Bij annulatie is de Klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50%
van de totale prijs van de overeenkomst.
15.Ontbinding: In het geval dat één van de partijen (de Klant of VIPrent) niet aan zijn verplichting(en)
voldoet, en de partij in gebreke nalaat om dit alsnog recht te zetten binnen de 24 uur na hiertoe te
zijn aangemaand door de andere partij, dan is de bestaande overeenkomst van rechtswege en
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zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden, alsook is de andere partij gerechtigd een
forfaitaire schadevergoeding te vorderen die gelijk is aan 50% van de totale prijs van de
overeenkomst. Ingeval van liquidatie, faillissement of uitstel van betaling worden alle aangegane
overeenkomsten eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
ontbonden.VIPrent is in dat geval gerechtigd de gehuurde goederen onmiddellijk te komen ophalen.

Hoofdstuk 2. Facturatie
1. Betaling: Alle facturen zijn contant betaalbaar ten huize van VIPrent, behoudens andersluidende
schriftelijke overeenkomst. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de
vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsintresten verschuldigd
ten belope van 12 % per jaar van het factuurbedrag alsook een forfaitaire schadevergoeding ten
belope van 15 % met een minimum van €50. VIPrent behoudt het recht om een hogere
schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. De niet-betaling van
een factuur op zijn vervaldag alsook liquidatie, faillissement of staking van betaling door de Klant
brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelf nog niet vervallen facturen met zich mee en laat
VIPrent toe alle lopende bestellingen en contracten te schorsen of te annuleren, dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding voor de Klant. Klachten in
verband met de factuur dienen binnen de acht werkdagen na factuurdatum aangetekend kenbaar
gemaakt te worden aan VIPrent. Alle latere klachten zullen in geen geval worden aanvaard. Wanneer
op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller
ten alle tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van alle verbintenissen die uit deze
overeenkomst voortvloeien. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere
inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden afzonderlijk
aangerekend. Indien de Klant bedragen tegoed heeft van VIPrent zullen dezelfde verwijlintresten en
schadebeding van toepassing zijn. VIPrent houdt zich het recht voor de goederen aan te rekenen
naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk gebeurd is. Indien een gedeeltelijke
levering niet betaald wordt op de vervaldag behoudt VIPrent zich het recht voor de rest van de
bestelling niet te leveren. De niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag brengt de onmiddellijke
opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen facturen met zich mede en laat ons toe alle lopende
bestellingen te schorsen of te annuleren, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder
schadevergoeding. Ongeacht of de Klant de door hem bestelde en hem aangeboden levering heeft
afgehaald, is hij de hiervoor uitgeschreven factuur verschuldigd, in meer de eventuele kosten van
bewaring. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een
derde blijft de besteller ten alle tijde en in alle omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk voor de
naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden
voortvloeien.
2. Toepasselijk recht: Het Belgische recht is van toepassing op huidige overeenkomst. Ingeval van
betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
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