
ALGEMENE VERKOOPS‐, VERHUUR‐, LEVER‐ EN FACTUURVOORWAARDEN – BJP‐GROEP AFDELING EVENT RENT 

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding onzerzijds van andere voorwaarden, gelden voor al onze transacties uitsluitend de hierna voorkomende 

algemene voorwaarden. De verhuurder, verder genoemd BJP wijst formeel alle algemene voorwaarden af, uitgaande van de klanten. Wanneer de klant een 

bestelling doorgeeft, erkent hij kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en deze als bindend in de onderliggende relatie te beschouwen. 

 

1. Aanvang van de huur  

1a. De aanvang van de huur gaat in naar gelang het geval: ‐ bij afhalen: op het ogenblik dat 

de klant of diens aangestelde het gehuurde materiaal in ontvangst neemt in onze magazijnen 

‐ bij levering: op het ogenblik dat het gehuurde materiaal geladen wordt door BJP. 

1b. De huurder of diens aangestelde wordt geacht aanwezig te zijn op de afgesproken plaats 

en tijd, om de goederen in ontvangst te nemen, en nazicht te doen van aantal en goede staat 

der  afgeleverde  goederen.  De  inontvangstneming  geldt  als  onherroepelijke  aanvaarding. 

Klachten, geformuleerd na deze aanvaarding, zullen automatisch afgewezen worden en als 

ongegrond  worden  aanzien.  Bij  afwezigheid  van  de  huurder  of  diens  aangestelde  is  BJP 

gemachtigd, het gehuurde materiaal ter plaatse achter te laten onder volledige  

verantwoordelijkheid van de huurder of de goederen terug mee te nemen. In dit laatste geval 

worden de extra kosten aangerekend aan de huurder.  

2. Duur van de huur 

2a. De huurperiode staat steeds vermeld op onze overeenkomsten. 

2b. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal, tijdens 

de volledige huurperiode. Iedere vorm van aangerichte schade aan het gehuurde materiaal, 

moet onmiddellijk aan BJP worden gemeld. De huurder is aansprakelijk voor alle schade of 

hinder die het gehuurde materiaal of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan personen 

of voorwerpen zou veroorzaken. De huurder zal BJP vrijwaren voor iedere eis die tegen deze 

gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde. 

3. Einde van de huur 

3a.  De  huur  eindigt wanneer  zij  uitdrukkelijk  voor  een  bepaalde  tijd  is  aangegaan,  op  de 

overeengekomen  datum,  zonder  dat  de  huurder  zich  op  stilzwijgende  verlenging  kan 

beroepen, in alle andere gevallen, op de dag van ophaling door BJP wanneer dit is overeen 

gekomen  of  op  de  dag  van  terugbrenging  in  onze  magazijnen,  op  voorwaarde  dat  dit 

geschiedt binnen onze openingsuren.  

3b. De huurder of diens aangestelde wordt geacht aanwezig te zijn op de afgesproken plaats 

en  tijd,  ten  einde  eventuele  tekorten  of  schade  tegensprekelijk  te  kunnen  vaststellen.  Bij 

afwezigheid zal onze éénzijdige vaststelling als bewijskracht gelden.  

3c. In geval van niet‐teruggave op de afgesproken datum, wordt de huurder van rechtswege 

en  zonder  enige  aanmaning  geacht  in  gebreke  te  zijn  het  gehuurde  materiaal  terug  te 

bezorgen. BJP heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen 

(waar het zich ook bevinden) zonder een beroep op de Rechter te moeten doen. Alle kosten 

bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. 

Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde materiaal, zal de huurder een 

schadeloosstelling verschuldigd zijn die ten minste gelijk is aan de normale huurprijs voor één 

huurperiode, met behoud van het  recht van BJP om aanvullende  schadevergoeding op  te 

vorderen.  

3d. Bij ophaling van het gehuurde materiaal, moet het materiaal tegen de afgesproken tijd 

klaar staan en gesorteerd zijn, ten verste aan de voordeur, voor zover deze langs de begane 

grond  zonder  moeite  bereikbaar  is.  Eventuele  extra  tijd,  veroorzaakt  door  onvoldoende 

sorteren, dient vergoed te worden door de huurder aan € 35.00 per uur per persoon.  

3e. De goederen dienen proper teruggegeven te worden (behalve tafellinnen en stoelhoezen 

en behalve toiletwagens indien er een reinigingssupplement in rekening werd gebracht op 

het  huurcontract).  Alsook  is  het  ten  strengste  verboden  duimspijkers,  hechtingsnieten, 

plakkers of andere vreemde materialen in of op het gehuurde materiaal aan te brengen. Bij 

vuile  teruggave  of  indien  BJP  de  vreemde  voorwerpen  moet  verwijderen,  wordt  er  een 

meerprijs  aangerekend van minimum 25% bovenop de huurprijs,  naargelang de duur van 

verwijdering.  

3f. De huurder dient alle goederen in dezelfde staat terug te geven. Hij is aansprakelijk voor 

ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarden, enz. in de ruimste zin, welke hij aan BJP 

onverwijld vergoedt aan de factuurprijs. Hij kan tegenover BJP geen toeval, overmacht, fout 

van een derde, enz. in roepen.  

3g.  Terugname  door  BJP  betekent  anderzijds  geen  aanvaarding  en  sluit  een  eis  tot 

schadevergoeding niet uit.  

3h. In geval van schade, verschil, verlies, minderwaarden, enz. in de ruimste zin, beschikt BJP 

over een termijn van 14 dagen na terugname, om aan de huurder zijn bevindingen bekend te 

maken. Beschadigde goederen worden max. 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, 

ter beschikking van de huurder gehouden. 

4. Huurprijs  

4a. De huurprijzen worden berekend volgens de tarieflijst die ter  inzage  ligt bij BJP en die 

forfaits voorziet voor diverse huurtijden.  

4b. Er wordt geen korting toegestaan indien de effectieve huurtijd korter is dan de forfaitaire. 

4c.  Indien  de  effectieve  huurtijd  de  forfaitaire  overtreft,  dan  zal  de  huurprijs  verhoogd 

worden (zie artikel 3c) 

4d. Indien er een factuur moet opgemaakt worden terwijl de huurprijs minder dan 30,00 euro 

bedraagt, dan kunnen er € 5.00 administratiekosten aangerekend worden. 

5. Vervoer  

5a. Transportkosten zijn steeds ten laste van de huurder. 

5b. In het transporttarief zijn 15 minuten laad‐ en lostijd inbegrepen. Het laden en lossen van 

het gehuurde materiaal gebeurt tot aan de voordeur, voor zover deze langs de begane grond, 

vrij  van  trappen  of  andere  obstakels,  zonder  moeite  bereikbaar  is.    In  elk  geval  dienen 

terreinen voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het  leveren en 

ophalen van de materialen. Bijkomende werken worden extra aangerekend aan de huurder 

aan € 35.00 per uur per persoon . 

5c. De huurder dient te zorgen voor een goede laad‐ en losplaats. Alle port‐, laad‐ en loskosten 

zijn steeds ten laste van de huurder en op zijn risico.  

5d.  BJP  kan  in  geen  enkel  geval  aansprakelijk worden  gesteld  voor  eventuele  ongevallen 

tijdens het laden en lossen van het materiaal.  

5e. In geval van laattijdige levering of beschadiging van het gehuurde materiaal kort voor de 

huurperiode, zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van BJP.  

6. Betalingsvoorwaarden  

6a. Al onze  facturen of  rekeningen  zijn contant betaalbaar op onze  zetel, BTW  lastens de 

klant. Wij aanvaarden geen korting contant. 

6b. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van de huurprijs  te 

vragen vooraleer  te  leveren. Alle eventuele  reeds betaalde voorschotten worden op onze 

facturen of rekeningen automatisch in mindering gebracht. 

6c. De factuur kan niet meer geprotesteerd worden éénmaal er 8 dagen na verzending zijn 

verstreken.  

6d.  Bij  gebreke  of  gedeeltelijke  niet‐betaling  van  de  schuld  op  de  vervaldag,  wordt  van 

rechtswege en  zonder  ingebrekestelling,  vanaf de  vervaldag  verwijlintresten  verschuldigd, 

gelijk aan de wettelijke intrest.  

6e. Bij gebreke of gedeeltelijke niet‐betaling van de schuld op de vervaldag, wordt zonder 

ingebrekestelling ten titel van conventioneel verhogingsbeding het schuldsaldo verhoogd met 

12%,  met  een  minimum  van  125,00  euro  en  een  maximum  van  1859,20  euro,  zelfs  bij 

toekenning van termijn van respijt. 

6f. Bij gebreke of gedeeltelijke niet‐betaling van de schuld op de vervaldag, kan BJP verdere 

huurtermijnen steeds éénzijdig opzeggen. 

6g. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningkosten, 

zijn  in  deze  forfaitaire  schadevergoeding  niet  inbegrepen  en  worden  afzonderlijk 

aangerekend. 

7. Allerlei bepalingen  

7a. BJP behoudt altijd het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, 

zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd wanneer er door 

BJP een verkoopfactuur wordt opgemaakt. 

7b. Indien, om welke reden dan ook, de huurder de huurovereenkomst verbreekt, worden er 

door BJP annuleringskosten aangerekend aan de huurder. Bij annulaties van meer dan 10 

dagen  voor  de  feestdatum,  wordt  er  25%  van  de  totaalprijs  in  rekening  gebracht.  Bij 

annulaties  van  7  dagen  voor  de  feestdatum, wordt  er  50%  van  de  totaalprijs  in  rekening 

gebracht. Bij annulaties van 2 dagen voor de feestdatum, wordt er 100% van de totaalprijs in 

rekening gebracht. 

7c. Niet‐afhaling of niet‐inontvangstneming van het gehuurde materiaal op de afgesproken 

datum, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom voor de overeengekomen 

tijd  of  de  door  hem  opgegeven  vermoedelijke  duur.  Dit  alles  onverminderd  eventuele 

schadeloosstelling. 

8. Richtlijnen voor het gebruik 

8a. De huurder dient bij het huren van elektrisch materiaal, deze vakkundig aan het net aan 

te sluiten en dit op de juiste spanning.  

8b. De huurder dient zich te strekken naar alle wettelijke en reglementaire beschikkingen, ten 

aanzien  van  het  gebruik,  het  in werking  stellen  of  het  in  bezit  hebben  van  het  gehuurde 

materiaal, het vermijden van hinder, enz.  

8c. Vanaf de aanvang van de huur tot aan de teruggave, staat de huurder alleen in voor de 

kosten en risico’s die het bezit of het gebruik ervan meebrengen, zoals belastingen, taksen, 

vergunningen, verplichte controle‐ of beveiligingsmaatregelen, enz.  

8d. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementaire opgelegde controlemaatregelen 

te laten plaatshebben, zonder enige tussenkomst van BJP daarin.  

8e. Hij zal BJP vrijwaren voor alle eisen of aanslagen die met het gebruik of bezit verband 

houden.  

8f. Herstelwerkzaamheden mogen nooit door de huurder zelf worden uitgevoerd of in diens 

opdracht. Deze dienen door BJP uitgevoerd te worden, doch door de huurder betaald, ook 

indien zij het gevolg zijn van overmacht of daden van derden. 

8g. De huurder bevestigt vanwege BJP op de hoogte zijn gebracht van de gebruiksrichtlijnen 

met betrekking tot de gehuurde goederen en deze richtlijnen voor akkoord te aanvaarden. 

9. Arbitrageclausule  

9a. In geval van betwisting, geschil of acties van gelijk welke aard en om gelijk welke reden, 

ongeacht  de  wijze  van  betaling,  is  uitsluitend  de  Rechtbank  van  Gent,  afdeling  Kortrijk 

bevoegd. Wij behouden de mogelijkheid om bij betwisting de bevoegdheid van rechtbanken 

van een ander district in te roepen indien dit noodzakelijk is. 


