
Algemene voorwaarden Rookmachineverhuur.nl  
  

1. Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van goederen of diensten van 

Rookmachineverhuur.nl, welke een onderdeel is van Ebbers Licht en Geluid gevestigd in Mook. In deze 

voorwaarden wordt Rookmachineverhuur.nl genoemd als “verhuurder”.  

  

2. Bij het ophalen/versturen betaalt de huurder naast de huurprijs een borg zoals van te voren 

schriftelijk genoemd. Bij het terugbrengen/sturen zal de verhuurder de borg terugbetalen aan de huurder, 

mits het gehuurde materiaal op het afgesproken tijdstip in goede staat wordt teruggebracht en aan alle 

andere afspraken in deze overeenkomst wordt voldaan.  

 

3. Wanneer de huurder ervoor kiest om de gehuurde apparatuur te laten bezorgen per DHL of PostNL 

koerier zal de verhuurder zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste 

locatie te laten afleveren. De verhuurder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet tijdig of 

geheel niet bezorgen van de apparatuur door de koerier. De huurder is verantwoordelijk voor het bezorg 

risico. 

 

4. De huurder verklaart bij het akkoord gaan op de hoogte te zijn van de volgende punten:  

-De verhuurder geeft advies en levert materialen die verhuurder geschikt lijken voor uw toepassing echter 

is elke locatie anders en kan het voorkomen dat het gewenste effect minder is.  

-De huurder is zelf verantwoordelijk voor het juist gebruiken van de materialen, uitleg wordt gegeven bij het 

afhalen of wordt verstrekt in een email.  

  

5. De verhuurder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld bij 

ongevallen en/of schade aan personen en/of materialen van de huurder en/of derden, toegebracht door de 

gehuurde materialen.  

  

6. Bij schade, vernieling, verlies of diefstal van het gehuurde materiaal zal de verhuurder de 

nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening brengen.   

  

7. Wanneer het gehuurde materiaal niet tijdig terug wordt gebracht is de verhuurder genoodzaakt 

tweemaal de normale prijs van de extra periode van de borg in te houden.  

  

8. Een verhuuropdracht dient minimaal 4 weken van te voren te worden geannuleerd, indien dit niet 

het geval is wordt de helft van het overeengekomen totaalbedrag in rekening gebracht. Indien de opdracht 

op de dag van de afhaalafspraak wordt geannuleerd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.    

  

9. Prijzen worden door de verhuurder bepaald, hier kan niet over gecorrespondeerd worden. Betaling 

dient contant te worden voldaan, tenzij anders vermeld.  

  

10. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, dan wel 

anderszins in gebruik te geven, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder.   

  

11. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd.   

  

12. De apparatuur moet op een droge en vorstvrije locatie worden opgeslagen. Bij vorst en/of 

waterschade zal de verhuurder de nieuwwaarde van vervangend materiaal aan de huurder in rekening 

brengen. 
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