TOILETWAGENVERHUUR
VAN LANGENHOVE
HUUR- /LEVERINGSVOORWAARDEN

OFFERTE
1) Indien offerte niet alle gegevens bevat betreffende leveringsadres,
leveringsdatum, facturatiegegevens en contactpersoon dienen deze gegevens te
worden meegedeeld aan de firma Van Langenhove alvorens de offerte een
huurbevestiging kan worden.
2) Indien een offerte niet tijdig werd bevestigd voor het materiaal kan Van
Langenhove alternatieven voorstellen. Er wordt geen materiaal in reservering
genomen!
BETALING
3) De betaling dient 10 kalenderdagen voor de gewenste leveringsdatum uitgevoerd
te worden conform de huurbevestiging. Bij gebrek aan voorafgaande betaling
heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst op kosten van de
huurder onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge kennisgeving te
beëindigen.
4) Er wordt een factuur opgemaakt na het event, deze factuur zal al dan niet een
eigen referentie bevatten.
SCHOONMAAK
5) Huurder dient het gehuurde tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming
daarvan te controleren. Indien huurder hiervan geen gebruik maakt, of indien
huurder nalaat tijdens of direct na de in ontvangstneming van het gehuurde aan
Van Langenhove haar klachten kenbaar te maken, wordt geacht het gehuurde in
goede staat te verkeren op het moment van aanvang van de overeenkomst.
Vanaf het moment van gebruik van het gehuurde verliest huurder te allen tijde
het recht tot reclameren. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de
huurder niet op.
6) Bij het afhalen dient het gehuurde te zijn schoongemaakt, zoniet wordt een
supplement aangerekend (minimum 30€ - maximum 150€(excl. BTW))

SCHADE
7) De huurder is verplicht als een goed huurder voor het gehuurde zorg te dragen.
8) Eventuele schade en/of vermissingen aan het gehuurde worden onmiddellijk in
rekening gebracht aan de huurder. Eventuele expertises zijn ten laste van de
huurder.
9) Aan het gehuurde mag niet gespijkerd, geplakt, gezaagd of geschilderd worden
zonder vooraf de verhuurder te verwittigen
10) De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen,
hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden, zowel aan
personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de unit
bevinden en dit zowel tijdens de plaatsing of terughaling, als tijdens de stand van
het gehuurde.
ANNULATIE
11) Telefonisch annuleren dient te worden gevolgd door een schriftelijke melding via
e-mail. De kost om te annuleren gebeuren conform volgend schema:
- Annulatie 14 kalenderdagen voor vooropgestelde leveringsdatum (cf.
huurbevestiging): geen kosten voor annuleren
- Annulatie tussen 14 en 7 kalenderdagen voor vooropgestelde leveringsdatum
(cf. huurbevestiging): 50% dient betaald te worden van de huurbevestiging
- Annulatie minder dan 7 kalenderdagen voor vooropgestelde leveringsdatum
(cf. huurbevestiging): 100% dient betaald te worden van de huurbevestiging
- Annulatie na levering: 100% dient betaald te worden van de huurbevestiging
12) Ieder geval van overmacht, zoals ziekte, sterfgeval, oproer, stormschade van
vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid
vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk aan zijn plichten te voldoen,
verbreekt deze de overeenkomst zonder enig recht op schadevergoeding
vanwege de huurder; de verhuurder kan ten allen tijde de overeenkomst
verbreken.
TERREIN
13) Het terrein moet toegankelijk zijn voor ons vervoer, het plaatsen moet
ongehinderd kunnen gebeuren, zoniet worden verleturen aangerekend. De
huurder vrijwaart Van Langenhove voor schade aan het voornoemde terrein
en/of opstallen aldaar aanwezig. Indien in verband met het gehuurde extra
werkzaamheden of verplaatsing moet worden verricht, worden de hierdoor
ontstane kosten doorberekend aan huurder.
14) extra werken/ wachttijden (buiten onze schuld) worden aangerekend aan
20.00€/15min.

LEDIGING
15) Indien een tussentijdse lediging noodzakelijk is dient dit een week op voorhand
doorgegeven te worden, zodat een reiniging kan worden ingepland. Gebeurt het
doorgeven van de lediging later, dan zullen er mogelijks bijkomende kosten
worden aangerekend.
16) Lozen van septisch materiaal gebeurt door Van Langenhove bvba volgens de
wettelijke normen (via Aquafin).
GESCHIL
17) In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement
Dendermonde bevoegd.

TOILETWAGENVERHUUR
VAN LANGENHOVE
ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN
1) De betaling dient 10 kalenderdagen voor de gewenste leveringsdatum uitgevoerd te
worden conform de huurbevestiging. Bij gebrek aan voorafgaande betaling heeft de
verhuurder het recht om de huurovereenkomst op kosten van de huurder onmiddellijk
en zonder schriftelijke of mondelinge kennisgeving te beëindigen.
2) Na het event wordt er een factuur verstuurd naar de huurder, waarbij de huurder nog 8
dagen de tijd heeft om de factuur te betalen.
3) Er wordt geen korting voor contante betaling toegestaan.
4) Indien de factuur onbetaald blijft meer dan 8 dagen na de vervaldag, zal het bedrag van
de factuur van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van €50.00,
alsook een verwijlinterest van 1% per maand plus 15% administratiekosten.
Alle door ons verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.
5) Klachten in verband met een factuur of met gefactureerde werken dienen schriftelijk te
worden gemeld aan Info@vanlangenhove.com binnen de 8 dagen na verzending van de
factuur op straffe van onontvankelijkheid.
6) Bij (deel)betaling van een factuur, mag steeds geacht worden dat de werken aanvaard en
goedgekeurd zijn door de klant voor wat betreft de prijs alsook wat betreft de kwaliteit
tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de bovenvermelde
termijn.
7) Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde
bevoegd.
8) Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Van
Langenhove zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog
openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn vanwege de klant
nooit eisbaar.
9) Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot
het betwisten van facturen tenzij uitdrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de
werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.
10) Meerwerken, dat wil zeggen werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk
vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de
geleverde dienst. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat
moment geldende prijzen en verklaart zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan
wordt afgeweken.
11) Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische Recht. Wanneer een klant
een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de
producten of diensten verwerft, worden alle betwistingen beslecht voor de rechtbank
van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht
worden door de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde.
12) De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van de onderhevige algemene
voorwaarden hebben geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

