
1.Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten inzake verhuur door A + Sound service met huurders gesloten en betreffen de in deze 
algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Voorzover 
deze algemene voorwaarden niet of niet geheel voorzien in de regeling van de gevolgen van de 
hiergenoemde huurovereenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van A + Sound 
service  inzake levering van goederen en diensten.  
1.2 De Internet site van A + Sound service richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt. 
 
2. Definities 
In deze AV wordt verstaan onder: 
Verhuurder: A + Sound service. 
Huurder/afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt 
of gebruik maakt van de inzetbaarheid van een DJ van verhuurder voor een bepaalde periode. 
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio, evenals overige zaken die 
verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, evenals alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, 
bekabelingen en verpakkingsmaterialen. 

3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
3.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een 
uitnodiging aan de potentiële huurders. Zij binden A + Sound service derhalve op geen enkele wijze, 
tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons 
gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan 
de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. 
3.2 A + Sound service garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. De 
offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden. 
Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. 
3.3 Een aanbod van de huurder om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, 
wanneer A + Sound service het door huurder ondertekende overeenkomst heeft ontvangen. Een 
overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de ondernemer van A + Sound service en de 
huurder de standaard overeenkomst, opgemaakt door A + Sound service, hebben ondertekend en 
huurder een kopie ontvangt. 
3.4 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken 
en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens A + Sound service schriftelijk 
zijn vastgelegd. 
3.5.1 Alle door A + Sound service gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven. 
3.5.2 Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. 
Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd. 
3.5.3 Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van A + Sound service. 
en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd. 
3.5.4 A + Sound service behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen 
constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren. 
3.5.5 A + Sound service behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen te 
weigeren. 

4. Huurperiode 
4.1 Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde 
tijdsduur. 
4.2 De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het 
overeengekomen moment van levering af opslagplaats en duurt tot en met de laatste overeengekomen 
huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk vóór 16:30 uur op de dag na de laatste huurdag bij A + 
Sound service afgeleverd worden. 
4.3 Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 4.2. vermelde tijdstip bij A + Sound 
service terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van A + Sound service een 
boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim. 

5. Tarieven 
5.1De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee 
akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vòòr of bij aanvang van de huurperiode 
te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. 
5.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting.  
5.3 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende 
kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en 
transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. 
5.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden 
wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.  
5.5 Meerwerk zal te allen tijde gefactureerd worden de offerte is altijd excl. het meerwerk en dus geen 
bindende prijs. 

6.Betaling 
6.1.Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering 
onverminderd enige korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door A 
+ Sound service aangewezen bank- of girorekening binnen acht dagen vanaf factuurdatum. De op haar 
bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag. 
2.Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en 
vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan. 
6.2 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de huurder in verzuim. In dat geval zijn alle 
vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van A + Sound service op de koper onmiddellijk opeisbaar. 
6.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door huurder is deze vanaf de dag waarop betaling aan A + Sound 
service uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande 
bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt 
gerekend. 
6.4 Ten laste van de huurder komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke 
aard dan ook, die A + Sound service als gevolg van niet nakoming door huurder van diens 
verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het 
door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van 35 euro 
exclusief omzetbelasting. 
6.5 Ingeval van niet-tijdige betaling is A + Sound service bevoegd (verdere) levering van zaken op te 
schorten tot het moment waarop de huurder de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de 
betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

14. Legitimatieplicht 
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten 
zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige 
legitimatiebewijzen alsmede een kopie bank- of giroafschrift niet ouder dan 14 dagen. 

melding te doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in 
geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin 
die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond 
aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet 
nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn 
van de hiervoor genoemde gebeurtenissen 

15. Meldingsplicht 
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan 
terstond 

16. Verzekeringen 
16.1 De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat 
door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur de opslagplaats 
verlaat. 
16.2 De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde 
apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de 
gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de 
gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder 
meegedeeld. 

17. Schade 
17.1 Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak 
of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van 
die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding. 
17.2 Het is huurder niet toegestaan om in apparatuur en andere dergelijke materialen van de 
verhuurder door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.  
17.3 Ophangen van materialen aan decorwanden en/of ander ongeschikte plaatsen is niet 
toegestaan. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge 
schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden 
en/of vloerbedekkingdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod 
zijn beschadigd. 
17.4 De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat 
gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting 
functioneren van de gehuurde apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken 
door of bij het werken met de gehuurde apparatuur. 

18. Geheimhouding 
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur 
gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten 
en/of uitvoeren van de huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of 
bekend maken. 

19. Weigeringrecht verhuurder 
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst 
niet aan te gaan. 

20. Gebruik door derden 
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af 
te staan, al of niet tegen vergoeding. 

21. BUMA/STEMRA/SENA-rechten 
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door 
huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel 
besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit 
ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde 
apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke 
mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA. 

22. Aansprakelijkheid 
22.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is A + Sound service nimmer 
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de huurder en anderen, tenzij er 
sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. A + Sound service is niet aansprakelijk voor 
gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, 
daaronder begrepen gelden schade door huurder ontstaan door enige levering of het uitblijven 
van levering van zaken of door de zaken zelf. 
22.2 A + Sound service is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van 
de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of 
onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, 
verstaan storingen in verband met data liggende voor, tijdens of na de eeuwwisseling, storingen 
in de verbinding met Internet providers, storingen in het gebruikte 
telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen 
in verband met de invoering van de Euro en andere storingen. 
22.3 Ook is A + Sound service niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan 
niet tijdelijke onbeschikbaarheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van A + 
Sound service wegens onderhoud of anderszins. 
22.4 De huurder is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de 
uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet 
tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen. 
22.5 A + Sound service aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons 
geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit A + Sound service 
iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op 



6.6 Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen 
die A + Sound service op u mocht hebben.Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst 
strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 5.3 en 5.4. 

7. Waarborgsom 
7.1 De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan A + Sound 
service een door A + Sound service vast te stellen waarborgsom te geven. 
7.2 A + Sound service behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met 
waarborgsom. 
7.3 A + Sound service is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op 
dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen jegens de A + Sound service heeft voldaan, aan 
wederpartij terug te geven. 

8. Levering en terugbezorging 
8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij A + Sound 
service op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of 
terugbezorgen van het gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij. 
8.2 Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van A + 
Sound service, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in 
ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij 
derhalve tegenover A + Sound service aansprakelijk. 
8.3 De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben 
gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen. 
 
9. Gebruik 
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De 
huurder zal met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor 
passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde 
vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich 
bevindt om de toestand van die apparatuur te laten inspecteren. 

10. Vervoer 
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking geheel 
voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking geconfigureerde 
apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen. 

11. Werking 
11.1 De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie van 
verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te 
zijn met de werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur 
beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt. 
11.2 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient 
huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te 
verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk 
tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde 
apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig 
aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn. 

12. Annulering 
12.1 Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van 
huren daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de 
voorgenomen huurovereenkomst annuleert, eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de 
huurperiode kan annulering kosteloos geschieden; 
- eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs 
verschuldigd;  
- later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs 
verschuldigd.  
12.2 De hiervoor onder 11.a genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor het verhuur van 
geluidsapparatuur. Op annulering van gehele door A + Sound service te verzorgen optreden als dj zijn 
uitsluitend van toepassing de aan deze AV gehechte en daarmee één geheel vormende Bijzondere 
Bepalingen. 

13. In gebreke zijn en schadevergoeding. 
13.1 De apparatuur moet door de huurder aan de opslagplaats van verhuurder worden afgehaald, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de 
aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en 
risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode. 
13.2 De apparatuur moet door huurder naar de opslagplaats van verhuurder worden teruggebracht 
uiterlijk op de datum waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht 
heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke 
oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist 
is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de 
verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze 
schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode 
overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de 
apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd 
alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% 
van die huurprijs. 
13.3 Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van 
beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de 
schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 13.b, van dit 
artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan 
schadevergoeding eveneens van huurder te claimen. 

vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld. 

23. Vervanging 
Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan A + 
Sound service terug te bezorgen, dient wederpartij aan A + Sound service een 
schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de 
gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst. 
 
24. Overmacht 
24.1 Indien A + Sound service door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden 
die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. 
24.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden 
zonder recht op enige (schade)vergoeding. 
24.3 Onder overmacht van A + Sound service wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke 
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of 
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid 
niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van 
de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, 
uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door A + Sound service of haar 
toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van 
enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 
24.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de 
hoogte stellen. 

25. Toepasselijk recht en verdragen 
Op de door ons gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. 
 
26. Geschillen beslechting 
Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, 
overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Roermond, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 
De eenmanszaak is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te 
Roermond onder nummer: 23072521.  

27. Bijzondere bepalingen 
Indien huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van A + Sound service voor de 
installatie van de apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel 
voor het begeleiden of verzorgen van een volledige productie van een show of andere 
manifestatie, dan gelden daarvoor naast de onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die 
als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de 
huurovereenkomst. 

28. Locatie 
28.1 Afnemer zal er altijd zorg voor moeten dragen dat verhuurder de locatie  door hem en door 
de eventuele derden door hem ingeschakeld met hun transportmiddelen zonder belemmering 
kan worden bereikt op een deugdelijke verharde en voldoende brede weg. 
28.2 Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde 
parkeergelegenheid voor de vorengenoemde transportmiddelen, tevens dient er voldoende 
beveiligde en afsluitbare opslagplaats te zijn voor materialen en gereedschappen van de 
verhuurder en de door hem ingeschakelde derden. 
28.3 De afnemer zal er voor zorgdragen dat de verhuurder tijdens het leveren van zijn service 
niet gehinderd wordt door derden zoals publiek. 
28.4 De beveiliging en veiligheid ven de verhuurder en de door hem ingeschakelde derden wordt 
door en op kosten van de afnemer gewaarborgd. Deze moet zorgen voor voldoende 
beveiligingspersoneel evenals de veiligheid van de locatie en door hem ingeschakelde derden 
zoals podium, locatie enz. ook moet er zorg worden gedragen dat alle apparatuur incl. de 
zaalmixer afgeschermd zijn van het publiek. 
28.5 De afnemer houdt er rekening mee dat de plaatsing van de apparatuur (in overleg) wordt 
bepaald door de verhuurder. De centrale plaats in de zaal voor de zaaltechnicus, mengpaneel 
en randapparatuur moet te allen tijde vrij zijn en zicht hebben op het podium. Tevens moet deze 
locatie voldoende afgeschermd zijn van het publiek is de locatie bijten zal er zorg gedragen 
moeten worden voor een voldoende afgeschermde overkapping. 
28.6 De afnemer moet er zorg voor dragen dat er binnen een straal van 10 meter rondom het 
podium voldoende bereikbare stroomvoorziening is die voldoet aan de wettelijke eisen en 
veiligheidsnormen. Wordt er gebruik gemaakt ven een aggregaat moet deze voldoende geaard 
zijn en een stabiele 50 Hz 230/400 volt kunnen leveren. Schade aan de apparatuur door een niet 
stabiele stroomvoorziening zal worden verhaald op de afnemer. 
28.7 De op locatie voorhanden lichtinstallatie, geluidsinstallatie, stroomvoorziening en overige 
apparatuur evenals materieel en hulpwerktuigen mogen door de verhuurder worden gebruikt. De 
kosten hiervan zijn voor de afnemer. 
28.8 de afnemer zal zorgdragen voor voldoende consumpties aan de genen die betrokken zijn 
van het leveren van de service van de verhuurder. 
28.9 De op en afbouw van de apparatuur zal op afspraak worden verricht, rekening houdende 
met voldoende tijd om dit te doen. Tevens moet de locatie dan vrij zijn van obstakels. 

30.Slotbepaling 
30.1.Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of 
worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige 
onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht 
wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking 
van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. 
30.2 Indien A + Sound service heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of 
meer deze voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze van deze 
verhuurvoorwaarden onverminderd van toepassing 

 


