Algemene voorwaarden verhuur light combat
Art 1
– Andy Van Gestelen, Pastoor Peetersstraat 20, 2880 Bornem hierna genoemd als verhuurder.
Art.2
- De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde materiaal.
- Het gehuurde materiaal blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder.
- Door de inontvangstneming van het gehuurde materiaal, erkent de huurder de goede staat van het materiaal, en verklaart dat hij van het
correcte gebruik op de hoogte gesteld is.
Art.3
- De huurder is steeds verantwoordelijk voor eventuele schade aan het gehuurde materiaal als gevolg van verkeerd gebruik.
- De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik. De huurder is
verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
welke ook de oorzaak wezen. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de
gehuurde materialen. te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welke ongeval zal dekken vanaf
de inontvangstneming tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
- Het gebruik van het gehuurde materiaal is enkel mogelijk onder permanent toezicht van ten minste 1 volwassene.
- Het gehuurde materiaal is niet te gebruiken door kinderen jonger dan 7 jaar .
- Deze beperkingen zijn niet limitatief.
- Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden
doorgerekend aan de huurder.
Art.4
- De reservatie kan geannuleerd worden bij slecht weer, enkel indien er geen binnen lokatie mogelijk is.
–
In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. Regen, waterplassen... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal.
–
Het huurmateriaal is niet waterdicht, ook niet spatwaterdicht.
- De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal, zoals waterschade, de nodige maatregelen te treffen om de
veiligheid te waarborgen en het materiaal te vrijwaren voor eventuele schade.
Art.5
- Bij de inontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs in contanten alsook de eventuele waarborgsom betaald te
worden, tenzij anders overeengekomen, zie detail factuur.
- Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum, behoudt de verhuurder
zich het recht om alle gebruikelijke schade op de klant te verhalen.
Art.6
- Alle facturen dienen contant betaald te worden tenzij ander overeengekomen.
- Alle openstaande rekeningen worden op de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een
nalatigheidsinteresten van 1% per aangevangen maand verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde
bedrag met een minimum van 125€.
- In geval van niet betaling van een factuur op de vervaldag wordt ieder contract van rechtswege ontbonden met voorbehoud van alle rechten
van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen.
Art.7
- In geval van niet of laattijdige levering of een defect zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
Art.8
- Eventuele klachten dienen binnen de 5 kalenderdagen per aangetekend schrijven na inontvangstname van de levering aan de verhuurder
bekend te worden gemaakt.
– De verhuurder heeft het recht om gedurende 14 kalenderdagen eventuele schade vast te stellen en bekend te maken aan de huurder die deze
schade veroorzaakt heeft.
Art.9
– Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgisch recht en onder uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van
Antwerpen.
Art.10
– Belangrijk: Bij het hanteren of gebruiken van elk wapen dat een projectiel kan afvuren, zoals paintball, boogschieten, blaaspijp schieten
enzovoort, dient veiligheid altijd de eerste prioriteit zijn. Kinderen jonger dan 18 jaar hebben, ten allen tijde en van rechtswege, volwassenen
of ouderlijk toezicht nodig.

