OVEREENKOMST MET YDK-Events/Technologies
Het is niet mogelijk om enige vorm van korting te verrekenen bij het betalen binnen de termijn van 1 week.
Bij het huren van het materiaal gaat u met onze voorwaarden akkoord en zal u later (indien er problemen ontstaan) niet in betwisting gaan over onze
voorwaarden. Onze materialen worden steeds in perfecte en onberispelijke staat afgeleverd, deze worden in dezelfde staat terug verwacht.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
Al onze verhuringen, verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden volgens onze algemene voorwaarden van YDK-events = YDK-Technologies. Anders luidende voorwaarden van
de klant worden niet aanvaard.

- (Ondergetekende) verklaart hierbij akkoord te zijn met onderstaande voorwaarden. (elke bevestiging is rechtsgeldig) - Prijsoffertes zijn vrijblijvend, wij
kunnen een voorschot vragen indien nodig. - Bij het huren van lichtmateriaal is altijd een technieker mee.
- Grote installaties worden steeds door ons geleverd en aangesloten.
- Het materiaal mag enkel afgehaald worden met; personenwagens, bestelwagens of gesloten vrachtwagens. Aanhangwagens worden geweigerd.
- Bij het huren van geluidsmateriaal wordt dit aangesloten door één van onze vakbekwame techniekers.
- Wanneer een contract wordt opgesteld en wegens omstandigheden wordt opgezegd wordt er geen vergoeding aangerekend mits een goede reden en 7
dagen op voorhand, zoniet wordt er 25% schadevergoeding aangerekend van het totale bedrag met een minimum van € 25.- Betalen gebeurt contant bij het afhalen van het materiaal of bij het leveren.
- Voor de huur van lichtmateriaal en dj-gear zal bovenop de huurprijs een forfaitair bedrag van € 100.- aangerekend worden als waarborg.
-Voor doorleveringen betaalt u 50% van het huurgeld (bvb 50 euro aan huurgeld is 25 euro waarborg te betalen).
- De waarborg wordt samen met het huurbedrag betaald, na het plaatsen of het afhalen van de gehuurde goederen.
- YDK-Events behoudt zich het recht de gehuurde goederen terug mee te nemen indien niet of niet volledig kan betaald worden.
- De waarborg wordt bij het terugbrengen / afhalen van de goederen terugbetaald na het testen van het materiaal.
- Indien er schade is zal de huurder zijn waarborg kwijt zijn en bijkomende kosten betalen.
- YDK-Events en zijn vertegenwoordigers of crewleden kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstal.
- Bij niet betaling van het contract bij afhaling / levering komt een inning volgens de wettelijk geldende regeling - Bij niet naleven van de retour periode zal per
bijkomende dag een schadevergoeding van 30% van het huurbedrag aangerekend worden.
- Indien wij meerdere malen een factuur moeten sturen zal per bijkomende factuur een administratie kost van € 7,5.- aangerekend worden.
- Licht of geluidsmateriaal mag niet gebruikt worden zonder dat YDK-Events op de hoogte ervan is, per dergelijk fraudegeval zullen wij sancties ondernemen, in
het ergste geval het weghalen van de gehuurde goederen zonder teruggave van borg en huurgelden.
- Tijdens de huurtermijn blijft de huurder aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico’s die zich kunnen
voordoen ( brand, diefstal, beschadiging,ongeval,...). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installaties zijn ten laste van de huurder en
betaalbaar aan de verhuurder, een goede verzekering is hierbij een aanrader.
- Personen tewerkgesteld door YDK-Events moeten voorzien worden van min. 1 gratis drankje per uur op uw evenement en dienen toegang tot elke ruimte te
krijgen welke nodig geacht wordt door deze persoon in geval van nood.
- Het is ten strengste verboden drank op de gehuurde toestellen te plaatsen, per inbreuk wordt een schadevergoeding van € 125,- aangerekend.
- Het is ten strengste verboden binnen een omgeving van 1 meter rond de gehuurde goederen/installatie dranken te bedienen, plaatsen,… hier zal per inbreuk
een schadevergoeding geëist worden van € 250,- In geval van overmacht, Geen transportmiddel om de goederen op een verzekerde manier te kunnen leveren of indien wij niet kunnen leveren, kunnen wij in
geen geval aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade, noch kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het eisen van een schadevergoeding,
wij proberen altijd voor een oplossing te zorgen.
- Onze kabels zijn zichtbaar en onzichtbaar gemerkt tegen diefstal, in geval van diefstal van kabels die eigendom zijn van YDK-Events zal de huurder instaan
voor de kostprijs van een vervangend onderdeel.
-Alle facturen zijn betaalbaar cash bij levering of ophaling uitzonderlijk kan dit gebeuren via overschrijving mits overeenkomst, betaling dient voldaan te
worden binnen de 14 dagen.
- Het gebruiken van de bijgeleverde safety kabels is verplicht bij elk gebruik, zoniet kan uw waarborg ingehouden worden.
- Lampbreuken opgelopen tijdens het transport/evenement door de huurder zijn ten koste van de huurder.
- YDK-Events kan niet garant staan voor het al dan niet slagen van uw evenement.
-Bij het maken van een prijsopgave wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van het materiaal. Dit gebeurt pas wanneer U een optie neemt.
Opties zijn ten langste 1 maand geldig.
-Wanneer een optie na verloop van deze periode niet bevestigd wordt, vervalt deze.
Eveneens vervalt een optie wanneer ze niet bevestigd wordt ten laatste 1 maand voor datum.
-Bij verhuur wordt een datum van terugbrengen overeengekomen. 1 transportdag voor gebruik en 1 transportdag na gebruik kunnen worden toegestaan.
-Wanneer de verhuurde goederen door de huurder niet op het voorziene tijdstip aan de verhuurder worden terugbezorgd is een vergoeding verschuldigd van
min. 25% en max. 50% van de dagprijs voor de eerste week en de dagprijs per bijkomende week.
-Wanneer de goederen buiten gebruik blijken door beschadigingen toegebracht in de loop van de verhuring is eveneens voormelde vergoeding ten laste van de
huurder.
-YDK-Events kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor klachten door derden zoals elektriciteits-pannes, geluidsoverlast en dergelijke meer…
-YDK-Events kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die zich voordoen door het gebruik van de verhuurde apparatuur of voor de
schade die zou zijn ontstaan bij het gebruik van de apparatuur.
-Bij verhuur is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van het materiaal.
-De huurder zorgt ervoor dat het materiaal voldoende afgeschermd is van de aanwezigen. De huurder gaat akkoord alle kosten te betalen in geval van schade
aangebracht door derden. De verhuurder gaat er van uit dat de huurder met kennis van zake apparatuur huurt en perfect weet hoe deze functionneert.
-Indien de huurder namens een rechtspersoon of een vereniging een huurovereenkomst afsluit is deze zelf aansprakelijk voor de overeenkomst en voor
eventuele schades of diefstallen.
-Nieuwe klanten betalen de eerste huur steeds contant bij het afhalen of leveren van de goederen.
-YDK-Events behoudt zich het recht om de prijzen aan te passen zonder enige bekendmaking hiervan.
Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten © alle rechten voorbehouden. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden zonder enige
vorm van kennisgeving

