Verhuurvoorwaarden Bassman Audio
1. Tarieven
De huurder wordt geacht de door Bassman Audio gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee
akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te
voldoen, tenzij anders overeengekomen wordt.
2. Annulering
Annulering van een huurovereenkomst dient uiterlijk 48 uur voor het uitvoertijdstip te geschieden. Bij
overschrijden van deze termijn kan 50% van de huursom in rekening worden gebracht.
Bassman Audio behoudt zich het recht voor om de tot die tijd gemaakte kosten in rekening te brengen.
4. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De
huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en
veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door Bassman Audio gemachtigde persoon vrije
toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt
om de toestand van die apparatuur te inspecteren.
5. Vervoer
Vervoer van de gehuurde apparatuur is voor eigen rekening en risico van de huurder, tenzij anders
overeengekomen.
6. Werking
6.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie wordt
geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van
de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor
hij de apparatuur huurt. Op- en afbouw, aansluiten en bediening van de apparatuur mag uitsluitend gedaan
worden door personen die hier ervaring mee hebben. Handleidingen van de verschillende apparaten kunnen
desgewenst door Bassman Audio digitaal beschikbaar gesteld worden.
6.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient
huurder dit direct te melden aan de Bassman Audio. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te
verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk
tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur
niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de Bassman Audio is huurder volledig aansprakelijk voor
alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
7. Verzekeringen
7.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem
gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
7.b. De huurder 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. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op verzoek van de
huurder aan deze door Bassman Audio meegedeeld.
8. Schade
8.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de
toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is
gedekt door enige door de huurder afgesloten schadeverzekering.
8.b. Bassman Audio is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de
huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de
gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de
gehuurde apparatuur.
9. Weigeringrecht Bassman Audio
Bassman Audio heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan
te gaan.
10. Gebruik door derden
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan,
al of niet tegen vergoeding.

