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1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
A. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheid verklaring van deze algemene huurvoorwaarden. Deze voorwaarden
zijn van toepassing op zowel de offerte en de acceptatie daarvan als op de tot stand gekomen overeenkomst.
B. Alle offertes worden gedurende 14 dagen na dagtekening gestand gedaan, tenzij in de offerte anders vermeld. Indien
een optie wordt verstrekt aan een huurder zal deze tot uiterlijk 7 dagen na het moment waarop de optie is verstrekt
worden gestand gedaan.
C. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de huurovereenkomst. Indien en voor zover gegevens in
andere bescheiden, bijvoorbeeld offertes, folders of reclamemateriaal, afwijken van de huurovereenkomst of deze
algemene voorwaarden zijn die gegevens niet van toepassing.
D. Wijzigingen ten aanzien van de offerte of indien een voorbehoud wordt gemaakt in de acceptatie komt de wijziging pas
tot stand indien de verhuurder schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.
2. Inhoud overeenkomst
De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de huurder gedurende de
overeengekomen periode. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de huurder het gehuurde zelf op te halen en
voor een deugdelijk vervoermiddel zorg te dragen. Indien overeengekomen is dat de gehuurde materialen zullen worden
afgeleverd zullen de materialen enkel worden afgeladen en niet naar de plaats worden gebracht waar de gehuurde
materialen gebruikt worden.
3. Deugdelijkheid en veiligheid
A. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde materialen tenzij hij een
beroep kan doen op overmacht.
B. De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van onderhoud verkeert.
C. Het is de huurder niet toegestaan om de materialen voor andere dan recreatieve doeleinden te gebruiken.
D. Voor zover mogelijk zal door de verhuurder een instructie worden verstrekt ten behoeve van het gebruik van de
gehuurde materialen.
4. Verpakking en vervoer
A. De verhuurder draagt er zorg voor de materialen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij
normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Indien de huurder voor het vervoer zorg draagt dan is de
huurder volledig verantwoordelijk voor een deugdelijke wijze van vervoer.
B. Het vervoer zal door de verhuurder geschieden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is met de
huurder.
c. Objecten of Attractie´s die niet volgens afspraak zijn ingepakt of schoon retour worden afgeleverd. Zal de
verhuurder de huurder een extra bedrag in rekening brengen voor het schoonmaken hiervan. Deze kosten zijn vanaf
€ 25,- en worden van de borg afgetrokken.
5. Gebruik door derden
Het is de huurder toegestaan de materialen in gebruik af te staan mits dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is
met de verhuurder. De huurder blijft echter volledig verantwoordelijk en aansprakelijk ten opzichte van de verhuurder
voor het gebruik door derden van het gehuurde.
6. Aansprakelijkheid
A. De attracties kunnen zowel begeleid als onbegeleid in huur worden afgestaan. Onder begeleid verhuren wordt verstaan,
dat Stip Entertainment, naast het afstaan in gebruik van de attracties, tevens personen ter beschikking stelt ter
bediening, instructie, verzorging en bewaking van de in gebruik gegeven zaken en zulks als zodanig schriftelijk is
overeengekomen.
-Onder onbegeleid verhuren wordt verstaan het in huur afstaan van attracties zonder dat personen ter beschikking
worden gesteld voor de bediening, instructie, verzorging en bewaking van de attracties.
-In geval van onbegeleid verhuren is de huurder aansprakelijk voor alle schade (waaronder bedrijfsschade), welke
gedurende de huurtijd aan de attracties of één daarvan mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder
en onverschillig of zulks toerekenbaar is of niet. Voorgaande is ook van toepassing op de onbegeleide attracties, indien er
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sprake is van een overeenkomst waarbij zowel begeleid als onbegeleid verhuurd is.

Paraaf huurder :

In geval van onbegeleide verhuring, is de huurder verplicht het gehuurde te inspecteren op gebreken en/of
beschadigingen. Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat
de huurder het gehuurde van verhuurder in goede staat heeft ontvangen en zal de huurder aansprakelijk zijn voor de na
retourneren van het gehuurde geconstateerde beschadigingen en/of defecten. Mocht het gehuurde tijdens de
huurperiode beschadigen en/of defect gaan, dan wordt de verhuurder hiervan onverwijld (tijdens de huurperiode) op de
hoogte gebracht. De huurder is bij onbegeleide verhuring voorts gehouden het gehuurde uitsluitend te gebruiken voor
hetgeen het bestemd is en zorgvuldig te gebruiken en te bewaken.
B. In geval van onbegeleide verhuring vrijwaart de huurder de verhuurder voor alle schade van gebruikers der attracties,
waarvoor de verhuurder op grond van welke wettelijke bepaling dan ook, aansprakelijk mocht zijn.
C. In geval van onbegeleide verhuur dient de huurder zorg te dragen voor begeleiders van 18 jaar of ouder die permanent
bij het gehuurde aanwezig zijn en de aanwijzingen in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing opvolgen. In geval van onbegeleide
verhuur, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten en/of schade en/of defect aan het gehuurde
of aan derde(n) toegebracht.
D. De huurder is ook aansprakelijk voor de ongevallen, veroorzaakt door het vrijwillig personeel, de helpers, welke door de
huurder zijn aangeworven. Deze personen staan niet in dienstverband bij de verhuurder en vallen niet onder zijn
ongevallenverzekering. Aansprakelijkheid van de verhuurder wordt derhalve uitgesloten voor ongevallen veroorzaakt door
de helpers aan derden en die welke zij zelf bij de uitoefening der werkzaamheden oplopen.
E. In geval van onbegeleide verhuur vrijwaart de huurder, de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de
verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde overtredingen.
F. Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het gehuurde tijdens de
huurperiode dan is de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de
huurder gehouden om de volledige huursom te voldoen.
G. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een huurder of derde lijdt ten gevolge van het
niet deugdelijk functioneren van het gehuurde. Indien het aan verhuurder te wijten is dat het gehuurde niet deugdelijk
functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
de overeengekomen totale huurprijs.
H. Indien weersomstandigheden voordoen, waarin het gebruik van het gehuurde naar mening van de verhuurder gevaar
oplevert voor het materiaal dan wel voor de gebruikers en/of begeleiders, kan de verhuurder het gebruik van het
gehuurde stilleggen. Indien hierdoor de aanvang van de gebruiksmogelijkheden niet of niet op het juiste tijdstip plaats
heeft gehad, heeft de huurder geen recht op schadevergoeding en kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden
gesteld voor eventueel door huurder geleden schade.
I. In geval van diefstal bij onbegeleide verhuur: Dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde te
voldoen.
J. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te doen
beëindigen, indien naar zijn oordeel, het gehuurde door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.
K. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
- De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, Buma-rechten en beschikkingen) en
verzekeringen.
- Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220V/380V, 16Amp), verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en
andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een straal van 10 meter van de attracties.
- De huurder maakt de keuze van de plaats waarop het gehuurde moet worden geplaatst, dan wel worden gebruikt en
wordt geacht door die keuze bekend te zijn met het terrein en de omstandigheden. De huurder zal ingevolge aansprakelijk
zijn voor alle schade, welke aan dit terrein mochten worden toegebracht.
7. Reparaties
Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de huurder hierover vooraf overleg te plegen met de
verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit
te laten voeren aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de huurder geschieden.
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Paraaf huurder :
8. Overmacht
A. Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de verhuurder na het sluiten van de huurovereenkomst
verhinderd wordt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolgen van oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij wie
de verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer van
verhuurder.
B. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder verhinderd wordt heeft de huurder en
de verhuurder het recht de huurovereenkomst als beëindigd te beschouwen.
C. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de huurder het recht de
overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs naar rato van de reeds verstreken huurperiode te voldoen.
9. Annulering
De huurder kan de huurovereenkomst annuleren. Indien annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode
geschiedt dient de huurder 60 % van de huursom te betalen. Indien de annulering geschiedt uiterlijk 2 dagen voor aanvang
van de huurperiode is 75 % van de huursom verschuldigd. Daarna is de volledige huursom verschuldigd.
10. Betaling
A. Indien de huursom minder bedraagt dan € 500,- dient de huursom contant te worden voldaan op de datum van de
huurovereenkomst. Of er wordt een eenmalige machtiging verstrekt voor het betalen van de huursom. Bedraagt de
huursom meer dan € 500,- dan dient 50% van de huursom betaald te worden binnen 14 dagen nadat de huurovereenkomst
is ondertekend en de resterende 50 % dient te worden betaald binnen 14 dagen na afloop van de huurtermijn. Door de
verhuurder wordt een eenmalige machtiging verstrekt voor betaling van de huursom. (Mits schriftelijk anders met u
overeengekomen.)
B. Indien de huurder niet of niet tijdig de overeengekomen huursom betaalt is de huurder in verzuim en is hij de
wettelijke rente verschuldigd zonder dat een in verzuimstelling noodzakelijk is. Daarnaast is de huurder alsdan gehouden
de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te voldoen die door de verhuurder moeten worden gemaakt. De
buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van de huursom.
C. Waarborgsom: De verhuurde goederen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij borgsom
van € 100,-. Deze wordt aan het einde van de maand terug gestort op de rekening van de huurder.
D. Legitimatie: In geval van afhalen van het gehuurde dient u zich te legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs met pasfoto( Paspoort / Rijbewijs / Identiteitskaart).
11. Toepasselijk recht
De huurovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
12. Als betalingen van het honorarium door contractant 2 geheel of gedeeltelijk achterwege blijft, start contractant 1 de
volgende procedure:
b. Indien betaling binnen 8 dagen na uitvoeringsdatum achterwege blijft
stuurt contractant 1 aan contractant 2 een herinnering van de factuur.
b. Indien betaling binnen 8 dagen na bovenstaande herinnering nog immer achterwege blijft, stuurt contractant 1 aan
contractant 2 een aanmaning voor het honorarium, vermeerderd met een bedrag van € 25,- voor administratiekosten.
c. Indien betaling binnen 8 dagen na bovenstaande aanmaning nog immer achterwege blijft, komen de kosten die gemaakt
dienen te worden ter invordering geheel voor rekening van contractant 2.
13. Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst zullen door de partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
binnen het arrondissement van contractant 1. Het bestaan van enig geschil zal nimmer aanleiding kunnen zijn tot
opschorting van enige betalingsverplichting.
14. Na ondertekening van het bijgaande huurcontract verklaart contractant 2 dat hij/zij bekend is - en akkoord gaat met
de bovengenoemde voorwaarden.

Paraaf huurder :
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BETALINGS,- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Stip Entertainment
01. Contractant 2 engageert contractant 1 met het in de overeenkomst
genoemde programma, onder de condities en voorwaarden zoals genoemd
in de overeenkomst.
02. Contractant 1 dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten.
03. Contractant 1 dient op de overeengekomen tijd aanwezig te zijn.
Contractant 1 kan zich niet beroepen op overmacht indien verkeersopstoppingen of pech
onderweg het tijdig arriveren onmogelijk maken.
04. Contractant 1 dient, indien hij/zij verhinderd is op te treden door ziekte of ongeval,
dit terstond aan contractant 2 te vermelden. Contractant 2 heeft het recht, indien hem ziekte of ongeval van contractant
1 wordt gemeld door een zijnerzijds benoemd controlerend geneesheer een onderzoek te doen instellen.
05. Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd, als gevolg van enig overheidsbevel of als gevolg van andere
overmacht, zijn contractanten gerechtigd deze overeenkomst als vervallen te beschouwen.
06. Behoudens bij overmacht zal niet nakomen van deze overeenkomst door nalatige contractant aan de anderen een
schade vergoeding, gelijk aan eenmaal het overeengekomen honorarium, moeten worden betaald.
07. Contractant 2 verschaft aan de medewerkers van contractant 1 een afsluitbare kleedruimte.
- De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de artiest(en), uitvoerende bekend te zijn.
- De opdrachtgever verklaart te beschikken over de voor het optreden vereiste muziek- en andere van overheidswege
noodzakelijke vergunningen.
- Film-, video- en geluidsopnamen zonder toestemming van de artiest(en), uitvoerende zijn niet toegestaan.
08. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst wordt in geval van annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang door
contractant 2, van het in de overeenkomst genoemde programma, 60 procent van het overeengekomen honorarium aan
contractant 1 in rekening gebracht.
Indien de annulering geschiedt uiterlijk 2 dagen voor aanvang wordt 75 procent in rekening gebracht, daarna het volledig
honorarium.
09. Contractant 2 is te allen tijden aansprakelijk voor schade die ontstaat, voor, tijdens of na afloop
van het programma of optreden aan apparatuur, instrumenten of andere eigendommen van contractant 1, veroorzaakt door
publiek, werkgever of diens personeel en die niet wordt vergoed door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van
contractant 1.
De schade dient binnen 1 maand aan contractant 1 vergoed te worden.
10. Na ondertekening van het bijgaande huurcontract verklaart contractant 2 dat hij/zij bekend is - en akkoord
gaat met de bovengenoemde voorwaarden.
Paraaf huurder :
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