Algemene huurvoorwaarden
Artikel 1
Toepasselijkheid
1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Cameraverhuur Limburg, onderdeel van Studio Luc (kvk
14096601), hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te
worden betrokken.
3) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.
4) Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
geest van deze algemene voorwaarden.
5) Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2
Offertes en aanbiedingen
1) Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is
gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft
in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2) Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3) De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4) Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in
de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6) Alle door Gebruiker gecorrespondeerde gegevens worden met grote zorg
samengesteld, echter zonder dat de opdrachtgever enig daaraan enig recht kan
ontlenen.
Artikel 3
Overeenkomsten en prijzen
1) Overeenkomsten gelden na totstandgekomen na schriftelijke bevestiging door
Gebruiker.
2) Schriftelijke bevestiging door Gebruiker is geldig nadat Gebruiker kopie van een
geldig identiteitsbewijs, een ondertekende opdrachtbevesting en een akkoord op
deze algemene voorwaarden heeft gekregen van de opdrachtgever.
3) Een overeenkomst kan tevens tot stand komen door een begin van uitvoering
van levering, het ter beschikking stellen, verhuur van zaken en verrichten van
diensten door Gebruiker ten gevolge van een mondeling verzoek van de
opdrachtgever. Het dient dan zaken en diensten te betreffen die op zeer korte
termijn geleverd aan, ter beschikking gesteld aan, gehuurd door en verleend aan
de opdrachtgever moeten worden. Deze werkzaamheden dienen onmiddellijk
schriftelijk door Gebruiker bevestigd te worden.
4) Alle door Gebruiker opgegeven prijzen bij het leveren van zaken, feitelijke ter
beschikkingstelling, huur/verhuur en het verrichten van diensten zijn gebaseerd op
de ten tijde van de aanbieding en overeenkomst van toepassing zijnde
prijsbepalende factoren. In het algemeen wordt de prijs bepaald per dag, weekend
of week, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
5) Bij overschrijding van een offerte- of aanbiedingsprijs ten gevolge van
meerwerk, behoudt Gebruiker zich het recht voor om op grond van een door
Gebruiker te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te
passen.
6) Overschrijding van de geboekte periode is niet geoorloofd, tenzij met
schriftelijke toestemming van Gebruiker. De opdrachtgever is, indien toestemming
is verkregen, de meerprijs verschuldigd alsmede de meer bestede personeelsuren.
Gebruiker behoudt zich het recht voor tot aanvullende schadevergoeding,
voorzover het door de opdrachtgever verschuldigde de kosten van Gerbuiker
waaronder eveneens begrepen de gederfde winst) overschrijdt.
7) Bij terbeschikkingstelling van zaken en verhuur behoudt Gerbruiker zich te allen
tijde het recht voor tot inspectie en onderhoud, op ieder door haar gewenst
tijdstip.
8) Alle door Gebruiker vermelde prijzen zijn eclusief BTW.
Artikel 4
Levering
1) Levering geschiedt vanaf bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de
zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het

risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever
over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
2) De afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst zich voordoende omstandigheden en is slechts een termijn van
orde. De afleveringstermijn zal door Gebruiker zoveel mogelijk in acht worden
genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever
nimmer het recht geven op enige schadevergoeding of op (gehele of gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst.
3) De klant is verplicht de producten bij aflevering, dan wel indien het transport
door Gebruiker wordt geregeld bij aankomst van de producten bij de klant,
nauwkeurig te inspecteren. Voldoen de producten bij deze visuele controle aan
hetgeen terzake is overeengekomen, dan worden de producten aanvaard.
4) Na aanvaarding van producten worden nadien geen klachten meer daarvan in
behandeling genomen.
5) Het aan een derde in gebruik geven en/of onderverhuur is uitdrukkelijk
uitgesloten, evenals eigenmachtige toeëigening van de zaken door de
opdrachtgever.
6) Alle door Gebruiker mondeling en/of schriftelijk aangegeven leveringstermijnen
zijn slechts streeftijden. De levering kan voor het geheel of bij gedeelten
plaatsvinden. Deze leveringstermijnen zijn uitdrukkelijk niet te beschouwen als
fatale termijnen.
Artikel 5
Aansprakelijkheid en schade
1) De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, welke
onstaat of is ontstaan, aan Gebruiker toebehorende zaken.
2) Als artikel 4.4 wordt overtreden is opdrachtgever aansprakelijk voor schade.
3) De door Gebruiker geleverde, verhuurde zaken dienen weer in oude staat te
worden teruggebracht, waarbij de opdrachtgever de kosten van beschadiging,
vermissing en/ of diefstal onverwijld aan Gebruiker zal voldoen.
4) Neemt de opdrachtgever na opdrachtbevestiging zijn producten niet of niettijdig af, dan zal hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. Gebruiker is in
dat geval
gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. De klant
blijft de huur- of koopsom in dat geval altijd verschuldigd.
5) Na de aflevering is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de door Gebruiker
verhuurde goederen.
Artikel 6
Betaling
1) Betalingen van de volledige huurprijs dienen bij aflevering contant te
geschieden, dan wel via overmaking op een door Gebruiker aan te wijzen
bankrekening met dien verstande dat in dit laatste geval de betaling door
Gebruiker dient te zijn ontvangen alvorens er wordt geleverd tenzij nadrukkelijk
anders schriftelijk is overeengekomen.

2) Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in
verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen van Gebruiker op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
3) Compensatie van wederzijdse vorderingen en schulden door de opdrachtgever
is uitgesloten, gelet op de aard van de wederzijdse prestaties van partijen.
4) De opdrachtgever is de prijs verschuldigd, zelfs indien de zaken te niet gaan of in
waarde verminderen door niet-toerekenbare tekortkoming door Gebruiker.

Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
1) Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde de eigendom van haar zaken
voor die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verhuurd. Zij
behoudt zich tevens de eigendom voor van die zaken (waarvoor Gebruiker al dan
niet diensten heeft verricht) die reeds aan de opdrachtgever zijn geleverd of nog
moeten worden geleverd, totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens
Gebruiker volledig is nagekomen.
2) Gebruiker behoudt zich tevens de eigendom van deze geleverde en/of te leveren
zaken voor, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst tot
het verrichten van diensten niet nakomt en/of terzake van vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.
3) Ingeval van bewindvoering, curatele en/of beslaglegging en/of anderszins op
zaken van Gebruiker, die onder de opdrachtgever berusten, zal de opdrachtgever
alle kosten, die Gebruiker moet maken om haar eigendomsrecht erkend en
gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige
bijstand zijdens Gebruiker, aan Gebruiker dienen te vergoeden.
Artikel 8
Vrijwaring
1) De opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor iedere vorm van aansprakelijkheid
die derden jegens Gebruiker zouden kunnen hebben of uitoefenen ten aanzien van
de geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken en verrichte diensten.
2) Voorzover de opdrachtgever of een derde recht op enig werk bezit dat aan
Gebruiker wordt aangeleverd, vrijwaart de opdrachtgever Gebruiker tegen alle
aanspraken van derden, een en ander in de ruimste zin des woords.
3) Voorzover Gebruiker over enige rechten beschikt op een werk en/of voorzover
van toepassing,vrijwaart Gebruiker de opdrachtgever tegen alle aanspraken van
derden terzake van gestelde inbreuk op bovengenoemde rechten.
Artikel 9
Geschillen
1) Het Nederlands recht is van toepassing ongeacht welke woonplaats en/of
nationaliteit de opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats van aflevering,
terbeschikkingstelling, verhuur van de zaken en/of waar de diensten werden
verricht.

Artikel 10
Algemeen
1) Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden en het
daarop betrekking hebbende schriftelijk overeengekomene tussen de
opdrachtgever en Gebruiker, zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door beide
partijen schriftelijk zijn bevestigd.
2) De opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan een of
meer derden over te dragen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Gebruiker. Zonder voorafgegane wederzijdse schriftelijke toestemming zijn
partijen niet gerechtigd één of meer verplichtingen uit de tussen hen gesloten
overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden.
3) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze
algemene voorwaarden slechts in Nederland en hebben slechts betrekking op in
Nederland geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichte
c.q. te verrichten diensten.

