VERKOOPS-EN VERHUURVOORWAARDEN
Artikel 1 Toepassing
(1) De rechtsverhouding tussen de partijen wordt geregeld door deze algemene verkoops-en
verhuurvoorwaarden, waarvan de klant/koper hierbij verklaart kennis te hebben genomen.
(2) Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene
voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze algemene voorwaarden
geïnterpreteerd worden.
Artikel 2 Betalingsvoorwaarden
(1) Onze leveringen in het verhuuraanbod zijn contant betaalbaar en dit bij levering, tenzij vooraf
door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen. Een factuur wordt enkel op vraag van de klant
bezorgd. Indien de totaalhuurprijs 400 euro of meer bedraagt, dan wordt voor levering aan de klant
een voorschot van 30% van het totaalbedrag gevraagd.
(2) Bij verkoop van barbecues en/of inox-toepassingen wordt - bij goedkeuring offerte door klant –
een voorschot betaald dat 30% van de totaalprijs omvat (incl. BTW). De betaling van dit voorschot
geldt als aanvaarding van de offerte. Het restbedrag wordt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het
eindproduct betaald.
(3) Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar op.
(4) Wanneer een factuur onbetaald blijft gedurende dertig dagen na de vervaldatum, zal het
verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de
wettelijke rentevoet bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 inzake de
betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden
met een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een
minimum van 50 € en een maximum van 2.500 €.
Artikel 3 Prijzen – Offertes – Folders - Website
(1) Prijsoffertes via website en folders worden steeds ten titel van inlichting gegeven en zijn in geen
geval bindend voor Feestgeweld bvba.
(2) BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de klant.
(3) Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen en
zolang de voorraad strekt.
(4) De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte en vormen
geenszins een prijswaarborg voor de toekomst.
(5) De afbeeldingen, maten, gewichten, en technische gegevens welke in onze offertes, website e.d.
vermeld zijn slechts ter inlichting en verbinden Feestgeweld bvba niet.
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Artikel 4 Levering
(1) De leveringstermijnen worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als
uiterlijke termijnen. Zij worden door Feestgeweld bvba in de mate van het mogelijk zoveel mogelijk
nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins de annulering van de bestelling, het verbreken van de
koop, een korting of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.
Artikel 5 Gebruik verhuurde goederen
(1) Springkastelen:
(1.1) Voor de plaatsing van een kasteel is een vrije doorgang van minimum 1 meter
noodzakelijk. De huurder is verantwoordelijk om voor deze toegang te zorgen.
(1.2) Kastelen dienen geplaatst te worden op een vlakke ondergrond, dit kan zowel op een
verharde ondergrond als gras zijn en dienen steeds geplaatst te worden op het
meegeleverde zeil.
(1.3) Kastelen dienen steeds te worden voorzien van de nodige verankering met de
meegeleverde zandzakken.
(1.4) Kastelen worden niet op zand of pure aarde geplaatst, dit om vervuiling en beschadiging
te vermijden.
(1.5) De blazer van het springkasteel mag nooit worden afgedekt.
(1.6) Het meegeleverde verlengsnoer dient steeds volledig te worden afgerold, dit om
oververhitting te voorkomen.
(1.7) Eten, drinken, schoenen, huisdieren en puntige voorwerpen zijn niet toegestaan in het
kasteel.
(1.8) Er mag niet op het dak en/of de muren van het kasteel geklommen worden, dit om
veiligheidsredenen.
(1.9) Bij onweer en/of rukwinden dient het kasteel onmiddellijk te worden afgelaten. De
blazer moet worden afgekoppeld en binnen worden geplaatst.
(1.10) Indien er sprake is van hevige regen, onweer en/of rukwinden behoudt Feestgeweld
bvba het recht om het kasteel niet te leveren.
(1.11) Het kasteel wordt proper afgeleverd door Feestgeweld bvba. De huurder is
verantwoordelijk om – indien dit noodzakelijk is – het kasteel na gebruik schoon te
maken.
(2) Barbecues en vuurkorven
(2.1) Gehuurde barbecues en vuurkorven worden proper geleverd door Feestgeweld bvba. De
huurder is verantwoordelijk voor reiniging na gebruik. Indien toestellen na verhuur niet voldoende
proper zijn behoudt Feestgeweld bvba zicht recht om hiervoor een extra toeslag aan de huurder aan
te rekenen.
(2.2) De huurder ziet er op toe dat gehuurde barbecues niet voor andere doeleinden worden
gebruikt dan waarvoor ze zijn bedoeld. De toestellen mogen geenszins worden gebruikt om afval of
hout te verbranden.
(3) Tenten
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(3.1) Bij onweer en rukwinden dient de tent gedemonteerd te worden door de verhuurder, dit om
beschadiging aan de tent en de nabije omgeving te voorkomen.
(3.2) Barbecues en vuurschalen mogen niet in de tent worden geplaats, dit om de brandveiligheid te
waarborgen.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
(1) Feestgeweld bvba draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg zou kunnen
zijn van het gebruik van de door hem verkochte barbecuetoestellen, inox-toepassingen en verhuurde
goederen. De gehuurde goederen dienen steeds onder het toezicht van een volwassene te worden
gebruikt.
(2) Klachten betreffende de verkochte of verhuurde goederen kunnen niet meer aanvaard worden
wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen zeven dagen na levering. Verborgen gebreken
moeten binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld worden. Alle klachten moeten gemeld
worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Klachten geven de koper geenszins het recht
de nakoming van zijn verplichting tegenover Feestgeweld bvba op te schorten.
(3) Bij verhuring is de huurder verantwoordelijk voor de bewaking en de bewaring van de gehuurde
goederen en dit voor de volledige verhuurperiode. Indien er sprake is van schade of diefstal zal deze
door hem/haar worden vergoed.
Artikel 7 Geschillen
Alle geschillen in verband met de activiteiten van Feestgeweld bvba die niet door minnelijke
schikking kunnen worden geregeld, worden beslecht door de rechtbanken bevoegd voor het
grondgebied van Brugge.
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