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VERHUURVOORWAARDEN 
 
Artikel 1 Algemeen 
 
1.1 In het hierna volgende wordt onder verhuurster verstaan: Jacot Audiovisueel Rental B.V.,
 handelend onder de naam “Jacot Audiovisueel”, verder te noemen “Jacot”. 
1.2  Voor zover daarvan in het hiernavolgende niet wordt afgeweken zijn de bepalingen van het
 Nederlands Burgerlijk Wetboek betreffende huur en verhuur van toepassing. 
1.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van
 toepassing op iedere (rechts) betrekking tussen Jacot en afnemer. 
1.4  De door Jacot verhuurde apparatuur en accessoires blijven onder alle omstandigheden, het
 onvervreemdbare eigendom van Jacot. 
1.5 Tussen Jacot en huurder wordt overeengekomen welke apparatuur wordt verhuurd
 respectievelijk gehuurd en voor welke periode. 
 
Artikel 2 Aansprakelijkheid 
 
2.1 Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder de gehuurde apparatuur
 in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen. 
2.2 Opdrachtgever dient de door Jacot in deugdelijke staat ter beschikking gestelde apparatuur te
 gebruiken en te onderhouden overeenkomstig hun aard en bestemming. 
2.3  Gedurende de gehele huurperiode berust het volledige risico voor de gehuurde apparatuur bij
 opdrachtgever, ongeacht door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige
 schade zou zijn veroorzaakt. Opdrachtgever is verplicht alle schade aan de apparatuur te
 vergoeden op basis van vervangingswaarde. 
2.4 Aan de gehuurde apparatuur mogen door huurder en/of derden geen wijzigingen en/of
 reparaties worden verricht. Huurder zal de apparatuur in goede staat houden. 
2.5  Beschadigingen aan beeld- en/of geluidsdragers zullen nimmer door Jacot worden vergoed, 
 noch enige hieruit voortvloeiende directe of indirecte schade of anderszins ontstane kosten. 
2.6  Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur geheel of gedeeltelijk aan derden 
 te verhuren of uit te lenen. 
2.7  Huurder is aansprakelijk voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen van B. en W. 
 en/of politie en/of organisatoren en/of anderen. Het ontbreken van dergelijke vergunningen zal 
 huurder niet ontslaan van zijn verplichtingen jegens Jacot, noch zal dit als overmacht kunnen 
 worden aangemerkt. 
 
Artikel 3 Prijzen 
 
3.1 Een overeenkomst wordt gesloten tegen de in offerte gecalculeerde en door afnemer 
 geaccordeerde prijzen en de overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW. 
3.2  Indien de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst structurele wijzigingen c.q. 
 toevoegingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, daaronder begrepen het verrichten 
 van meer diensten dan overeengekomen en het verrichten van diensten over een langere 
 periode dan overeengekomen, zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten vooraf schriftelijk 
 aan de wederpartij door Jacot kenbaar worden gemaakt. 
3.3  Door Jacot gemaakte extra kosten, in verband met door opdrachtgever gewenste 
 spoedleveringen of ondersteuning bij losse verhuur van materialen zijn voor rekening van de 
 opdrachtgever. 
3.4  Jacot houdt zich het recht voor om nieuwe klanten en bestaande klanten met opdrachten in 
 het buitenland 100% vooruit te laten betalen. 
3.5  Jacot houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar prijzen en condities (waaronder deze 
 voorwaarden inbegrepen) zonder voorafgaande kennis te wijzigen. 
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Artikel 4 Vermissing/schade 
 
4.1  Bij losse verhuur van de apparatuur is huurder zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van 
 de apparatuur alvorens deze het pand van Jacot verlaat. Verhuurster kan hierin bemiddelen. 
4.2  Bij het verzorgen van volledige service is Jacot verantwoordelijk voor de apparatuur tot de 
 overdracht op locatie. 
4.3  Voor alle objecten en/of presentaties, waarbij het risico dat schade kan ontstaan aan het 
 gehuurde, groter is dan normaal, is voorafgaand schriftelijke toestemming van verhuurster 
 nodig. 
4.4  In geval van vermissing, schade of enig gebrek zal huurder onmiddellijk en op de snelste wijze 
 verhuurster inlichten en dit schriftelijk bevestigen. 
 
Artikel 5 Risicoregeling 
 
5.1 Indien de verhuurster de risicoregeling verzorgt dan bedraagt het eigen risico per vermiste IR 
 ontvanger, stemunit of kinbeugel 50% van de vervangingswaarde. Van de risicoregeling is 
 uitgesloten: 
 - Diefstal zonder braak. 
 - Diefstal op niet-productie dagen 
 - Diefstal na braak, indien de zaken zich bevinden in uw vervoermiddel of niet in een 
 afgesloten ruimte staan, dan wel elders onbeheerd worden achtergelaten. 
 - Schade door verduistering en vermissing. 
 - Schade als gevolg van opzet en/of ondeskundig handelen. 
 - Schade door krassen en schrammen. 
 
Artikel 6 Annulering 
 
6.1.1 Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien dit 
 schriftelijk gebeurt voor het begin van uitvoering van het verlenen van diensten en/of levering 
 van zaken. Tevens zijn in dit geval annuleringskosten verschuldigd. 
6.1.2 Overeenkomsten welke binnen 120 uur (weekenddagen uitgesloten) voor het tijdstip van de 
 start van werkzaamheden (opbouw) met betrekking tot de overeenkomst worden geannuleerd, 
 worden normaal berekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.1.3 Indien geannuleerd wordt eerder dan 120 uur (weekenddagen uitgesloten) van tevoren is een 
 annuleringsbedrag van 50% verschuldigd van het bedrag dat verschuldigd zou zijn bij 
 volledige uitvoering van de opdracht. Dit betreft de verhuur van de apparatuur alsmede de te
 verlenen diensten. 
6.2 Indien niet aan de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden wordt voldaan, is 
 verhuurster gemachtigd om de verhuurovereenkomst voortijdig te beëindigen en de verhuurde 
 apparatuur tot zich te nemen zonder enige sommatie of ingebrekestelling. Dit ontslaat de 
 huurder niet van volledige betaling van het huurbedrag voor de gehele periode. Eventuele 
 gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten alsmede de wettelijk verschuldigde rente zijn voor 
 rekening van de huurder. 
 
Artikel 7 Geschillen 
 
7.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de verhuurovereenkomst en/of uit deze voorwaarden worden 
 bij uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie, voorgelegd aan de bevoegde rechter 
 te Amsterdam. 


