Algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden zowel mondeling als schriftelijk voor iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 123-Drive-in show en de
opdrachtgever.
‘

1. indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de
navolgende vergoeding aan 123-Drive-in show te voldoen:
A: Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag.
B: Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag.
C: Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag.
D: Binnen 48 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag

2. Het is niet toegestaan gehuurde goederen zonder toestemming aan derden
te verhuren.

3. wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele geluidsoverlast.

4. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde product
onmiddellijk schriftelijk of telefonisch aan ons te melden. Zonder toestemming
van ons mag de huurder niet tot reparatie overgaan.

5. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor
risico van de huurder.

6. Bij diefstal, vermissing of schade word de nieuwwaarde van het product door
berekend aan de huurder.

7. De opdracht gever is aansprakelijk voor een veilige stroom aansluiting.

8. Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen,
gooien met drank en andere situaties waarbij apparatuur en/of andere
bezittingen van 123-Drive-in show aanwezig zijn, is 123-Drive-in show
gerechtigd het optreden te staken.

9. De ruimte, waarin wordt opgetreden, dient te zijn voorzien van een
deugdelijke en goedbereikbare laad en losplaats. Eventuele afwijkingen
moeten vooraf aangegeven worden.

10. Onze verhuur producten zijn tijdens het bezit van de huurder niet
verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Transport-, brand- en
stormschade komen ook voor rekening van huurder.

11. Alle kosten met betrekking tot BUMA/STEMRA, SENA-rechten, die
voortvloeien uit het doorhuurder ten gehore brengen van muziek, hetzij
mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede
uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore
brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde
apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder
vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA en
SENA.
12. De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst
bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het
moment waarop de apparatuur de opslagplaats van 123-Drive-in show verlaat.

13. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op
de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins
aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele
huurperiode. Is dit niet het geval, dan is de opdrachtgever geheel aansprakelijk
voor alle schade, verlies of diefstal. De te verzekeren waarde van de gehuurde
zaken wordt op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever aan deze door
opdrachtnemer meegedeeld.

14. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om in gehuurde zaken door middel
van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien de
opdrachtgever zich niet houdt aan het hier genoemde verbod is de
opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de gehele zaken die door
overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

15. 123-Drive-in show stelt nooit uw persoonlijke gegevens en/of aangeleverd
materiaal beschikbaar aan derden en behandelt alle informatie als
vertrouwelijk, tenzij ander schriftelijk overeengekomen.

16. Eventuele boetes voor geluidsoverlast c.a. worden in rekening gebracht bij
de opdrachtgever.

17. De opdrachtgever(s) is(zijn) verantwoordelijk voor alle vergunningen.

18. Alle door 123-Drive-in show gehanteerde prijzen zijn, exclusief BTW tenzij
anders aangegeven

