
Algemene Huurvoorwaarden Film- Diascanner:
1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot huur en verhuur van de op de factuur genoemde appa-
ratuur inclusief accessoires.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De
bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan bij een dergelijke overeenkomst niet is afgeweken, blijven onverkort van
toepassing.

2. Duur van de Overeenkomst
2.1. De huurovereenkomst wordt aangegaan per dag (24 uur), of een veelvoud hiervan, te rekenen vanaf de op de reserveringsbeves-

tiging vermelde datum vanaf 13:00 uur tot de volgende dag tot 13:00 uur, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Bij het vaststellen
van de duur van de overeenkomst geldt een gedeelte van de dag als een gehele dag.

2.2. Partijen zijn ten allen tijde bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang door schriftelijke opzegging te beëindigen.
Indien het gehuurde reeds aan de Huurder ter beschikking is gesteld, kan de opzegging door de Huurder slechts geschieden door
gelijktijdige teruggave van het gehuurde aan de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen dat de verhuurder bij het einde
van de huurovereenkomst het gehuurde bij de Huurder zal ophalen, dient de Huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in
acht te nemen. Opzegging door de Huurder laat diens verplichting tot betaling van de huurprijs over de periode van ter beschik-
king stelling van het gehuurde onverlet.

3. Terbeschikkingstelling en Retournering
3.1. De Huurder dient zelf het gehuurde bij de verhuurder op te halen en bij het einde van de huurovereenkomst aan de verhuurder te-

rug te brengen, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat de verhuurder het gehuurde bij de Huurder zal (laten) bezorgen c.q. re-
tourneren. In alle gevallen geschiedt het bezorgen c.q. retourneren van het gehuurde voor rekening en risico van de Huurder.

3.2. Indien de verhuurder zich heeft verplicht het gehuurde bij de Huurder te (laten) bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich
zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen termijn voor terbeschikkingstelling van het gehuurde. Overschrijding
van die termijn of van een door de Huurder voor nakoming gestelde termijn, door welke oorzaak dan ook, verplicht de verhuur-
der in geen enkel geval, behoudens opzet en grove schuld van hemzelf, tot vergoeding van daardoor geleden schade.

3.3. Bij teruggave van het gehuurde na een huurperiode van één of meer dagen, wordt geen huurtijd in rekening gebracht voor de dag
waarop het gehuurde wordt geretourneerd, mits dit geschiedt voor 13:00 uur.

4. Waarborgsom
4.1. De Huurder is verplicht, voordat hij het gehuurde in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door verhuurder vast te stellen

waarborgsom te overhandigen. De verhuurder is bevoegd op deze waarborgsom te verhalen, hetgeen de Huurder krachtens de
huurovereenkomst of de wet, aan de verhuurder verschuldigd is of eventueel zal zijn.

4.2. Indien de Huurder bij het einde van de huurovereenkomst aan al zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst of de wet jegens de
verhuurder heeft voldaan, dient de verhuurder de waarborgsom of het na verhaal krachtens het vorige lid overgebleven deel
daarvan, op dat moment aan de Huurder ter hand te stellen.

5. Schade en geconstateerde gebreken
5.1. De Huurder overtuigd en verklaart het gehuurde, onmiddellijk na ontvangst daarvan, op alsdan zichtbare of vaststelbare schade

en gebreken te hebben gecontroleerd en het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
5.2. De Huurder is verplicht elke schade of gebrek, ontstaan nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen, onmiddellijk aan de

verhuurder te melden. Herstel- en/of andere werkzaamheden aan het gehuurde ter opheffing van die schade of dat gebrek worden
uitsluitend in een door de verhuurder aangewezen erkend service/reparatiebedrijf verricht. Zonder schriftelijke toestemming van
de verhuurder mogen de Huurder of derden geen herstel- of andere werkzaamheden aan het gehuurde verrichten.

6. Verplichtingen Huurder
6.1. De Huurder is verplicht het gehuurde slechts te gebruiken overeenkomstig de bestemming waarvoor het gehuurde aan de Huur-

der ter beschikking is gesteld en in het bijzonder om
6.1.1. het gehuurde te behandelen dienovereenkomstig de geldende gebruiksaanwijzing, en dienen bij de terbeschikkingstelling

van het gehuurde aan de Huurder te zijn overhandigd en geen veranderingen aan het gehuurde aan te brengen,
6.1.2. ervoor zorg te dragen dat het gehuurde niet toegankelijk is voor derden, alsdan het gehuurde niet, dan uitsluitend met

schriftelijke toestemming van de verhuurder, aan derden ter beschikking te stellen of ter verhuur aan te bieden,
6.2. De Huurder is verplicht bij het einde van de huurovereenkomst het gehuurde in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen

wederom aan de verhuurder ter beschikking te stellen.
7. Mededelingsplicht

7.1. De Huurder dient de verhuurder onverwijld in kennis te stellen indien, beslag wordt gelegd op de aan de Huurder toebehorende
of hem ter beschikking staande roerende en onroerende zaken, waaronder het gehuurde, of indien op enige andere wijze het ei-
gendomsrecht van de verhuurder op het gehuurde dreigt te worden aangetast in geval van faillissement van de Huurder of de
Huurder surséance van betaling aanvraagt of om andere redenen zijn betalingen heeft gestaakt.

7.2. In de onder lid 1 bedoelde gevallen is de Huurder verplicht om aan de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewind-
voerder onverwijld deze huurovereenkomst ter inzage te geven.

8. Risico en Kosten
8.1. Vanaf het moment dat de Huurder het gehuurde in ontvangst heeft genomen tot aan het einde van de huurovereenkomst is alle ri-

sico van het gehuurde voor de Huurder.
8.2. De kosten van noodzakelijk onderhoud c.q. herstelwerkzaamheden (inclusief reiniging) van het gehuurde tengevolge van niet

nakoming door de Huurder van het in de huurovereenkomst bepaalde of van een ingevolge het vorige lid voor risico van de
Huurder komende oorzaak, daaronder niet begrepen normale slijtage, zijn voor rekening van de Huurder.

8.3. Indien de Huurder, door welke oorzaak dan ook, behoudens enig toeval, niet in staat is bij het einde van de huurovereenkomst
het gehuurde aan de verhuurder terug te geven, is de Huurder verplicht tot vergoeding van de daardoor ontstane schade, die door
de verhuurder wordt vastgesteld op basis van de vervangingswaarde van het gehuurde. Dit laat onverlet de verplichting van de
Huurder tot betaling van de huurprijs.

8.4. Verhuurder zal, op verzoek van Huurder, de benodigde software installeren teneinde het gehuurde optimaal te doen functioneren
en stelt de configuratie van de computer en het gehuurde zo in, dat deze bedrijfsklaar zijn. Schade die tengevolge van deze han-
delingen kan ontstaan, tijdens of in een later stadium, is geheel voor risico van de Huurder.

8.5. Huurder en verhuurder overtuigen zich ervan dat de filmstrookhouder onbeschadigd is voor aanvang van de huurovereenkomst.
Ingeval van schade aan een filmstrookhouder wordt de Huurder hiervoor aansprakelijk gesteld. De kosten ter vervanging van
een filmstrookhouder bedragen € 39,00 per stuk inclusief BTW. Deze kosten zullen met de waarborgsom worden verrekend.

9. Betaling
De huurprijs, alsmede de op grond van deze huurovereenkomst extra kosten, dienen per factuurdatum (datum waarop het gehuurde ter
beschikking wordt gesteld) zonder enige korting of verrekening contant door de Huurder te worden betaald.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De Huurder verklaart door de verhuurder volledig te zijn geïnformeerd over de juiste werk- en handelwijze van het gehuurde. De

verhuurder is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade aan eigendommen alsmede schade aan lichtgevoelig materiaal
dia’s en/of foto negatieven van Huurder door gebruikmaking van het gehuurde.

10.2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor het eindresultaat, door gebruikmaking van het gehuurde.
11. Geschillen

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Huurder en verhuurder verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar verhuur-
der gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen al naar gelang de aard van het geschil, bij het
Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank te Den Bosch worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle
hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de Huurder.


