VERHUURVOORWAARDEN
1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar binnen de acht dagen, geen betalingskortingen. Behoudens
protest bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt deze geacht door de
klant aanvaard te zijn.
2. In geval van niet-betaling op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid of kwaadwilligheid, wordt het
bedrag ervan vermeerderd met 10%, met een minimum van 80€.
3. De verwijlintresten bij laattijdige betaling worden aangerekend aan 1% per maand en deze intresten
zijn verschuldigd zonder ingebrekestelling en vanaf de vervaldag van de factuur.
4. De goede werking, de goede staat van onderhoud en de goede kwaliteit van het geleverde toestel
worden geacht erkend te zijn door de klant, behoudens aangetekende ingebrekestelling binnen de twee
dagen na ontvangst van het toestel. De huurder verbindt zich ertoe om na afloop van de huurperiode het
toestel in dezelfde staat terug te geven als deze waarin zij erkend werden te zijn ontvangen. De huurder
is aansprakelijk voor alle schade, gebreken of storingen die toe te schrijven zijn aan foutieve,
ondeskundige of zorgeloze behandeling van het gehuurde toestel. Kosten van onderhoud na gebruik van
het toestel zijn ten laste van de verhuurder. De huurder verbindt zich ertoe in voorkomend geval de
schade aan de verhuurder te vergoeden aan de nieuwwaarde inclusief plaatsingskosten van onderdelen
en/of toebehoren
5. De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het goed. In geval van verlies van het gehuurde
toestel, bijvoorbeeld omwille van diefstal is de huurder ertoe gehouden de op dat ogenblik geldende
nieuwprijs van het toestel te vergoeden, met aftrek van een vetustijd ten bedrage van 5% per jaar.
6. De verhuurder heeft het recht een bepaalde huurwaarborg te eisen bij de verhuur, contant te betalen
bij afhaling van het toestel. Deze borg wordt terugbetaald na teruggave van het toestel in goede staat en
volledige betaling van de verschuldigde factuurprijs.
7. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
8. Voor alle geschillen is de Handelsrechtbank van Kortrijk bevoegd.

