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ARTIKEL	  1	  -‐	  ALGEMEEN	  

Onderstaande	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  alle	  door	  The	  Fungroup	  BVBA,	  Quest	  for	  Fun	  BVBA	  ,	  Euro-‐
Fun	  NV	  en	  Events	  in	  the	  Sky	  BVBA,	  nader	  te	  noemen:	  de	  verhuurder,	  aan	  de	  huurder,	  nader	  te	  noemen:	  de	  
huurder,	  gedane	  aanbiedingen,	  alsmede	  op	  alle	  door	  de	  verhuurder	  met	  de	  huurder	  gesloten	  overeenkomsten.	  
Door	  de	  huurder	  gehanteerde	  andersluidende	  voorwaarden	  worden	  uitdrukkelijk	  van	  de	  hand	  gewezen	  en	  
binden	  de	  verhuurder	  niet,	  behoudens	  indien	  en	  voor	  zover	  de	  gebruiker	  daarmede	  uitdrukkelijk	  schriftelijk	  
heeft	  ingestemd.	  eventuele	  afwijkingen	  van	  deze	  voorwaarden	  door	  de	  verhuurder	  te	  eniger	  tijd	  toegepast	  ten	  
voordele	  van	  de	  huurder	  geven	  laatstgenoemde	  nimmer	  het	  recht	  zich	  daarop	  later	  te	  beroepen	  of	  de	  
toepassing	  van	  zulk	  een	  afwijking	  als	  vaststaand	  voor	  zich	  op	  te	  eisen.	  

Deze	  algemene	  voorwaarden	  gelden	  ook	  ten	  gunste	  van	  personeel	  en	  hulpkrachten	  van	  de	  verhuurder,	  die	  bij	  
de	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  werkzaam	  zijn,	  alsmede	  ten	  gunste	  van	  derden,	  door	  wie	  de	  verhuurder	  de	  
overeenkomst	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  laat	  uitvoeren.	  

De	  huurder	  aanvaardt	  de	  toepasselijkheid	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  ook	  en	  onvoorwaardelijk	  voor	  alle	  
toekomstige	  overeenkomsten	  en	  aanbiedingen	  tot	  overeenkomsten.	  

ARTIKEL	  2	  -‐	  GEGEVENS	  

Alle	  aanbiedingen	  zijn	  vrijblijvend	  en	  gebaseerd	  op	  door	  de	  huurder	  verstrekte	  gegevens.	  De	  overeenkomst	  
komt	  eerst	  tot	  stand	  nadat	  de	  verhuurder	  de	  opdracht	  schriftelijk	  heeft	  aanvaard	  of	  bevestigd,	  dan	  wel	  met	  de	  
uitvoering	  daarvan	  een	  begin	  heeft	  gemaakt.	  Dit	  laatste	  geldt	  eveneens	  in	  geval	  opdrachten	  in	  ontvangst	  zijn	  
genomen	  door	  personeel,	  vertegenwoordigers	  of	  tussenpersonen	  van	  de	  verhuurder.	  

ARTIKEL	  3	  -‐	  PRIJZEN	  

De	  door	  de	  verhuurder	  opgegeven	  prijzen	  luiden,	  tenzij	  uitdrukkelijk	  anders	  aangegeven,	  in	  Euro's	  exclusief	  
B.T.W.	  en	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  ten	  tijde	  van	  de	  aanbieding	  bestaande	  prijzen,	  lonen,	  belastingen,	  vrachtkosten	  
e.d..	  Wanneer	  één	  of	  meerdere	  van	  deze	  prijscomponenten	  sedert	  de	  aanbieding	  is	  verhoogd,	  heeft	  de 
verhuurder	  het	  recht	  de	  prijs	  dienovereenkomstig	  aan	  te	  passen,	  ook	  al	  vindt	  wijziging	  plaats	  ingevolge	  reeds 
bij	  de	  aanbie-‐ding(te)	  voorziene	  omstandigheden.	  De	  verhuurder	  zal	  de	  huurder	  schriftelijk	  in	  kennis	  stellen 
van	  de	  prijsverhoging.	  De	  huurder,	  niet	  handelende	  in	  de	  uitoefening	  van	  een	  beroep	  of	  bedrijf,	  heeft	  het	  recht 
om	  de	  overeenkomst	  zonder	  rechtelijke	  tussenkomst	  te	  ontbinden	  indien	  de	  verhuurder	  de	  prijs	  heeft 
verhoogd	  binnen	  drie	  maanden	  na	  het	  sluiten	  van	  de	  overeenkomst,	  tenzij	  het	  prijsverhogingen	  betreft 
waartoe	  de	  verhuurder	  op	  grond	  van	  wettelijke	  voorschriften	  verplicht	  is.

Afmetingen	  en	  dergelijke	  gegevens	  in	  offertes	  en/of	  website	  weergegeven	  dienen	  dusdanig	  te	  worden	  gelezen	  
dat	  de	  huurder	  rekening	  moet	  houden	  met	  kleine	  afwijkingen,	  die	  de	  grenzen	  van	  het	  normale	  niet	  te	  buiten	  
gaan.	  Afwijkingen	  van	  de	  gehuurde	  zaken	  van	  de	  afbeeldingen,	  maten,	  beschrijvingen,	  tekeningen	  in	  de	  door	  
verhuurder	  verzonden	  bescheiden	  en/of	  op	  website	  weergegeven	  informatie,	  geven	  nimmer	  grond	  tot	  
reclamatie.	  

De	  huurder	  heeft	  (tenzij	  uitdrukkelijk	  anders	  is	  overeengekomen)	  niet	  het	  recht	  gehuurde	  materialen	  en/of	  
speeltoestellen	  wederom	  te	  verhuren	  of	  anderszins	  in	  gebruik	  aan	  derden	  af	  te	  staan	  



	  
	  
ARTIKEL	  4:	  VOORWAARDEN	  LOCATIE	  	  
	  

1. De	  ondergrond	  dient	  vlak	  te	  	  zijn	  en	  moet	  bestaan	  uit	  verharde	  ondergrond.	  Indien	  het	  terrein	  niet	  
verhard	  is,	  dienen	  er	  rijplaten	  aanwezig	  te	  zijn	  te	  zijn	  op	  de	  aanrijroute,	  plaatsen	  waar	  
gemanoeuvreerd	  moet	  worden	  en	  op	  de	  locatie	  zelf.	  

2. Eventuele	  schade	  aan	  de	  ondergrond	  	  of	  aan	  de	  omgeving	  kan	  nooit	  verhaald	  worden	  op	  de	  
verhuurder	  .	  Indien	  er	  een	  gras	  	  of	  andere	  onverharde	  ondergrond	  is	  zonder	  rijplaten	  zal	  het	  trekkend	  
voertuig	  van	  de	  verhuurder	  het	  terrein	  niet	  betreden.	  

3. De	  ondergrond	  dient	  stevig	  en	  proper	  te	  zijn	  zodat	  de	  toestellen	  kunnen	  opgebouwd	  worden	  zonder	  
ze	  te	  beschadigen.	  Tevens	  dient	  er	  voldoende	  ruimte	  te	  zijn	  voor	  opbouw,	  uitvoering	  en	  afbouw,	  
volgens	  de	  vereisten	  opgenomen	  in	  de	  overeenkomst.	  

4. Materiële	  elementen	  die	  nodig	  zijn	  voor	  het	  leveren	  van	  de	  prestatie	  met	  hun	  bijhorigheden	  moeten	  
kunnen	  geleverd	  worden	  met	  de	  trekker	  &	  oplegger	  tot	  op	  de	  plaats	  van	  de	  locatie.	  De	  contractant	  zal	  
erover	  waken	  dat	  de	  toegangswegen	  bereik-‐	  en	  berijdbaar	  zijn	  voor	  de	  kraan,	  wagens,	  vrachtwagens	  
&	  trekker/	  oplegger	  en	  dat	  er	  geen	  obstakels	  dit	  verhinderen.	  

5. Bij	  moeilijke	  manoeuvres	  is	  de	  contractant	  verplicht	  om	  de	  chauffeur	  te	  assisteren	  om	  schade	  te	  
voorkomen.	  Schade	  veroorzaakt	  door	  een	  gebrek	  aan	  assistentie	  wordt	  doorberekend	  aan	  de	  
contractant.	  

6. De	  vereiste	  elektriciteit	  dient	  tot	  op	  de	  locatie	  gereed	  te	  liggen	  bij	  aankomst	  van	  het	  materiaal	  en	  
dient	  aangesloten	  te	  blijven	  tot	  na	  vertrek	  van	  het	  materiaal	  (De	  verhuurder	  voorziet	  geen	  
verlengkabels)	  .	  Indien	  de	  vereiste	  stroom	  niet	  aanwezig	  is	  tijdens	  de	  opbouw	  en/of	  afbouw	  wordt	  er	  
een	  boete	  aangerekend	  van	  45	  Euro	  excl.	  BTW	  per	  persoon	  per	  wachtuur.	  

7. Indien	  het	  materiaal	  van	  De	  verhuurder	  niet	  opgebouwd	  kan	  worden	  binnen	  de	  normaal	  gestelde	  
tijdstermijn	  	  omdat	  de	  normale	  omstandigheden	  niet	  aanwezig	  zijn	  door	  toedoen	  van	  de	  contractant	  
(terrein	  niet	  bereikbaar,	  geen	  stroom	  aanwezig,	  geen	  stagehands,	  inhangen	  van	  techniek,	  niet	  
aanwezig	  zijn	  van	  assistentie	  bij	  moeilijke	  doorgangen	  van	  aan-‐	  &	  afrijroute,	  plaatsing	  &	  ophaling	  op	  
de	  locatie...)	  zullen	  er	  meeruren	  aangerekend	  worden	  aan	  een	  tarief	  van	  275	  Euro	  per	  uur	  .	  

8. Bij	  het	  Benji-‐springen	  boven	  water	  moet	  de	  locatie	  stevig	  zijn	  en	  het	  water	  moet	  een	  oppervlakte	  
hebben	  van	  20	  m	  x	  20	  m	  en	  een	  diepte	  van	  2,5	  m	  zonder	  hindernissen	  of	  obstakels	  van	  welke	  aard	  dan	  
ook.	  

9. Indien	  er	  door	  externe	  firma's	  verlichting	  in	  de	  trussen	  gehangen	  wordt,	  dient	  er	  rekening	  met	  de	  
maximale	  belasting.	  Tevens	  kan	  er	  pas	  verlichting	  in	  gehangen	  worden	  als	  het	  volledige	  podium	  is	  
opgebouwd.	  
	  

ARTIKEL	  	  5:	  VOORWAARDEN	  AFHALING	  &	  PLAATSING	  ZONDER	  BEGELEIDING	  VERHUURDER	  
	  

1. De	  huurder	  is	  aansprakelijk	  voor	  het	  materiaal	  en	  het	  risico	  tegenover	  derden	  vanaf	  het	  	  moment	  van	  
afhaling	  of	  levering	  van	  het	  materiaal	  tot	  het	  retour	  in	  de	  magazijnen.	  

2. De	  huurder	  dient	  zorg	  te	  dragen	  voor	  voldoende	  ruimte	  om	  de	  door	  hem	  ingehuurde	  attracties	  te	  
plaatsen.	  Tevens	  dient	  de	  huurder	  de	  gebruiksvoorschriften	  van	  de	  attractie	  te	  respecteren.	  

3. Indien	  de	  gehuurde	  materialen	  afgehaald	  worden	  door	  de	  huurder,	  dient	  deze	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  
materialen	  veilig	  en	  gemakkelijk	  te	  transporteren	  zijn	  in	  een	  ruime	  laadruimte.	  De	  huurder	  is	  volledig	  
aansprakelijk	  voor	  de	  manier	  waarop	  de	  attracties	  geladen	  zijn	  bij	  afhaling	  en	  terugbezorging.	  De	  
materialen	  worden	  op	  eigen	  risico	  van	  de	  huurder	  getransporteerd	  vanaf	  onze	  magazijnen.	  	  

4. De	  huurder	  dient	  een	  leveringsbon	  (	  bestaande	  uit	  een	  kopie	  van	  de	  huurovereenkomst)	  te	  
ondertekenen	  waarin	  hij/zij	  verklaart	  alle	  goederen	  in	  goede	  staat	  ontvangen	  te	  hebben	  en	  deze	  in	  
dezelfde	  staat	  terug	  te	  bezorgen	  op	  overeengekomen	  datum	  en	  uur.	  Geen	  enkele	  klacht	  zal	  nog	  
ontvankelijk	  zijn	  na	  de	  controle	  door	  de	  huurder.	  De	  huurder	  dient	  een	  legitimatiebewijs	  te	  
overhandigen	  bij	  afhaling	  en	  levering.	  Wanneer	  de	  huurder	  (=	  diegene	  die	  de	  overeenkomst	  
ondertekent)	  niet	  aanwezig	  kan	  zijn	  bij	  de	  afhaling	  van	  de	  attractie(s),	  dient	  de	  persoon	  die	  de	  
materialen	  wel	  afhaalt	  een	  schriftelijke	  verklaring	  bij	  zich	  te	  hebben	  van	  de	  huurder,	  waarin	  deze	  
verklaart	  dat	  de	  betreffende	  persoon	  de	  goedkeuring	  krijgt	  om	  deze	  attractie(s)	  af	  te	  halen.	  Deze	  
persoon	  in	  opdracht	  dient	  een	  kopie	  van	  het	  paspoort	  van	  de	  huurder	  te	  overhandigen	  aan	  de	  
verhuurder	  bij	  de	  afhaling.	  	  



5. Bij	  terugbezorging	  en	  bij	  het	  ophalen	  en	  eventuele	  afbouw	  van	  de	  gehuurde	  materialen	  zullen	  alle	  
materialen	  worden	  geïnspecteerd	  door	  een	  verantwoordelijke	  van	  De	  verhuurder	  op	  eventuele	  
mankementen	  en/of	  beschadigingen.	  

6. Indien	  er	  een	  beschadiging	  of	  mankement	  wordt	  vastgesteld	  zullen	  de	  herstelkosten	  worden	  
ingehouden	  van	  het	  borgbedrag,	  indien	  de	  herstelkosten	  het	  borgbedrag	  overschrijden	  zal	  er	  een	  
nafacturatie	  gebeuren	  met	  als	  betaalvoorwaarden	  binnen	  8	  dagen	  na	  factuurdatum.	  De	  vaststelling	  
van	  het	  schadebedrag	  zal	  in	  eerste	  instantie	  een	  schatting	  zijn	  door	  de	  verantwoordelijke	  van	  De	  
verhuurder,	  	  wanneer	  het	  schadebedrag	  het	  borgbedrag	  overschrijdt	  zal	  er	  een	  prijsofferte	  worden	  
opgemaakt	  door	  de	  fabrikant	  van	  het	  desbetreffende	  toestel.	  Indien	  er	  schade	  aan	  het	  toestel	  wordt	  
geconstateerd	  zal	  er	  door	  de	  verantwoordelijke	  van	  De	  verhuurder	  samen	  met	  de	  huurder	  een	  
schadeformulier	  worden	  opgesteld.	  

7. Indien	  het	  gehuurde	  materiaal	  niet	  proper	  teruggeleverd	  wordt,	  wordt	  er	  €	  90,00	  schoonmaakkosten	  
aangerekend.	  

8. Indien	  het	  gehuurde	  materiaal	  niet	  binnen	  de	  afgesproken	  uren	  teruggeleverd	  wordt,	  zal	  een	  extra	  
huurdag	  aangerekend	  worden.	  Indien	  het	  materiaal	  niet	  binnen	  de	  24	  uren	  na	  het	  verstrijken	  van	  het	  
afgesproken	  uur,	  retour	  geleverd	  wordt,	  zal	  er	  aangifte	  worden	  gedaan	  van	  diefstal.	  Tevens	  wordt	  het	  
volledige	  huurbedrag	  /	  dag	  extra	  aangerekend.	  

9. Indien	  de	  gehuurde	  opblaasbare	  structuur	  niet	  correct	  is	  opgerold	  bij	  retour,	  dient	  de	  contractant	  het	  
opnieuw	  op	  te	  plooien.	  Anders	  zijn	  we	  genoodzaakt	  €	  90,00	  extra	  kosten	  aan	  te	  rekenen.	  

10. De	  huurder	  verklaart	  op	  de	  hoogte	  te	  zijn	  van	  de	  gebruiksregels	  en	  toepassingen	  van	  het	  toestel	  op	  
het	  moment	  van	  levering	  of	  afhaling.	  Verkeerd	  of	  onjuist	  gebruik	  van	  de	  toestel(len)	  kan	  schade	  
veroorzaken	  aan	  derden	  of	  aan	  het	  toestel.	  De	  huurder	  verklaart	  de	  veiligheids-‐	  en	  
gebruiksvoorschriften,	  door	  hem	  gekend,	  na	  te	  leven.	  

11. Bij	  afwezigheid	  van	  de	  verhuurder	  tijdens	  het	  evenement	  staat	  de	  huurder	  zelf	  in	  
voor	  permanent	  toezicht	  op	  het	  gehuurde	  materiaal	  door	  een	  persoon	  van	  18	  jaar	  of	  ouder.	  De	  
veiligheid	  is	  een	  zaak	  van	  de	  huurder	  zelf.	  

12. Alle	  schade	  die	  deelnemers	  zouden	  kunnen	  oplopen	  i.v.m.	  de	  gehuurde	  toestellen	  valt	  onder	  de	  
verantwoordelijkheid	  van	  de	  huurder.	  Tevens	  is	  de	  huurder	  volledig	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  
schade	  en	  daaruit	  voortvloeiende	  herstellingskosten	  en	  winstderving	  toegebracht	  door	  derden	  aan	  de	  
gehuurde	  toestellen	  terwijl	  deze	  toestellen	  in	  zijn	  of	  haar	  bezit	  en	  dus	  onder	  haar	  of	  zijn	  
verantwoordelijkheid	  vallen.	  De	  verhuurder	  is	  in	  geen	  enkel	  geval	  aansprakelijk	  voor	  eventuele	  
ongevallen	  die	  zich	  zouden	  kunnen	  voordoen	  voor,	  tijdens	  en	  na	  de	  huurperiode.	  De	  volledige	  
verantwoordelijkheid	  in	  deze	  ligt	  bij	  de	  huurder.	  Wanneer	  een	  attractie	  of	  attracties	  door	  
omstandigheden	  beschadigd	  is	  of	  zijn	  op	  de	  huurperiode	  van	  de	  huurder	  behoudt	  De	  verhuurder	  zich	  
het	  recht	  om	  een	  vervangende	  attractie	  of	  attracties	  aan	  te	  bieden	  van	  een	  gelijkwaardige	  of	  hogere	  
huurwaarde.	  	  

13. Alle	  overeenkomsten	  zijn	  opgemaakt	  en	  gebaseerd	  op	  de	  door	  de	  huurder	  verstrekte	  gegevens,	  de	  
overeenkomst	  komt	  tot	  stand	  na	  schriftelijke	  bevestiging	  van	  de	  huurder,	  zijn	  personeel,	  
vertegenwoordigers	  of	  tussenpersonen	  van	  de	  huurder.	  

14. Indien	  het	  transport,	  levering	  en	  /	  of	  de	  levering	  en	  /	  of	  de	  opbouw	  en	  /	  of	  de	  verzorging	  en/of	  de	  
afbouw	  en/of	  de	  ophaling	  door	  	  een	  verantwoordelijke	  van	  De	  verhuurder	  geschiedt,	  dient	  dit	  op	  
voorhand	  te	  zijn	  overeengekomen	  en	  moeten	  het	  start-‐	  en	  het	  einduur	  op	  deze	  overeenkomst	  staan	  
aangegeven.	  De	  verhuurder	  behoudt	  zich	  het	  recht	  dat	  er	  van	  deze	  tijden	  kan	  worden	  afgeweken	  door	  
overmacht	  zoals	  file	  etc.	  Indien	  er	  sprake	  is	  van	  levering,	  op-‐	  en/of	  afbouw	  en	  ophaling	  dient	  de	  
huurder	  steeds	  aanwezig	  te	  zijn	  op	  het	  leveringsadres	  zoals	  staat	  aangegeven	  op	  de	  voorzijde	  van	  
deze	  overeenkomst.	  Tevens	  dient	  de	  huurder	  minimum	  2	  nuchtere	  helpers	  te	  voorzien	  tijdens	  
levering,	  op-‐	  en	  afbouw	  en	  ophaling.	  De	  verhuurder	  	  is	  in	  geen	  enkel	  geval	  aansprakelijk	  voor	  fouten	  
van	  haar	  personeel	  ook	  niet	  wanneer	  opzet	  of	  grove	  schuld	  bewezen	  kan	  worden.	  

15. Indien	  het	  transport,	  levering	  en	  /	  of	  de	  opbouw	  en	  /	  of	  de	  verzorging	  en/	  of	  de	  afbouw	  en/	  of	  de	  
ophaling	  door	  	  een	  verantwoordelijke	  van	  De	  verhuurder	  geschiedt,	  moet	  men	  in	  staat	  zijn	  om	  de	  
opdracht	  direct	  na	  aankomst	  op	  de	  locatie	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  D.w.z.	  dat	  de	  eindlocatie	  goed	  
bereikbaar	  dient	  te	  zijn	  zonder	  hinder	  te	  hebben	  van	  obstakels	  of	  belemmeringen	  zoals	  modder,	  
wachttijden	  etc.	  Indien	  dit	  niet	  het	  geval	  is,	  zal	  er	  automatisch	  en	  	  zonder	  overleg	  met	  de	  huurder	  een	  
uurtarief	  van	  €	  45,00	  exclusief	  21	  %	  BTW	  per	  uur	  per	  aanwezig	  personeelslid	  van	  De	  verhuurder	  
worden	  aangerekend.	  Betaalbaar	  binnen	  8	  dagen	  na	  factuurdatum.	  	  

16. Indien	  het	  een	  levering	  /	  ophaling	  betreft	  dient	  het	  gehuurde	  materiaal	  in	  dezelfde	  staat	  klaar	  te	  staan	  
als	  bij	  levering.	  Indien	  bij	  retourhaling	  nog	  opgeruimd	  dient	  te	  worden	  door	  onze	  diensten,	  wordt	  er	  €	  



45,00	  per	  aangebroken	  uur,	  per	  werknemer	  aangerekend.	  De	  verhuurder	  kan	  in	  geen	  enkel	  geval	  
verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  voor	  eventuele	  schade	  aan	  gebouwen,	  poorten,	  beplantingen,	  etc.	  
als	  gevolg	  van	  nauwe	  doorgangen	  of	  andere	  obstakels	  of	  belemmeringen	  om	  de	  eindlocatie	  te	  
bereiken.	  

17. Indien	  er	  gemanoeuvreerd	  dient	  te	  worden,	  gebeurt	  dit	  uitsluitend	  op	  aanwijzingen	  van	  de	  huurder	  
daar	  hij	  of	  zij	  de	  eindverantwoordelijkheid	  draagt.	  De	  eindlocatie	  van	  de	  attracties	  dient	  bekend	  te	  zijn	  
op	  het	  moment	  dat	  de	  overeenkomst	  getekend	  wordt.	  Indien	  de	  eindlocatie	  niet	  bekend	  is	  wanneer	  
de	  attracties	  ter	  plaatse	  komen,	  zal	  het	  hierboven	  genoemde	  uurtarief	  in	  werking	  gaan	  voor	  alle	  
personen	  aanwezig	  op	  de	  locatie	  die	  in	  dienst	  zijn	  van	  De	  verhuurder.	  

18. Indien	  er	  schade	  ontstaat	  aan	  de	  gehuurde	  attractie	  is	  de	  huurder	  verplicht	  om	  direct	  De	  verhuurder	  
op	  de	  hoogte	  te	  stellen	  van	  de	  geconstateerde	  schade	  of	  het	  gebeurde	  ongeval.	  In	  geval	  van	  diefstal	  
waarvoor	  de	  huurder	  verantwoordelijk	  is,	  is	  de	  huurder	  verplicht	  direct	  de	  politie	  en	  De	  verhuurder	  te	  
waarschuwen.	  De	  huurder	  dient	  in	  te	  staan	  voor	  permanent	  toezicht	  over	  de	  door	  hem	  ingehuurde	  
attracties,	  vanaf	  het	  moment	  van	  afhaling	  of	  levering	  tot	  en	  met	  het	  moment	  van	  ophaling	  	  of	  
terugbezorging.	  De	  kosten	  voortkomend	  uit	  diefstal	  of	  schade	  worden	  doorgerekend	  aan	  de	  huurder.	  
Eventuele	  ongevallen	  dienen	  direct	  te	  worden	  doorgegeven	  aan	  de	  verzekeringsmakelaar	  van	  de	  
huurder	  

	  
ARTIKEL	  6	  :	  VOORWAARDEN	  EVENEMENT	  	  

	  
1. De	  contractant	  dient	  in	  te	  staan	  voor	  het	  verkrijgen	  van	  de	  nodige	  vergunningen	  en	  toelatingen	  bij	  de	  

gemeente	  en	  bij	  de	  andere	  instanties,	  die	  voor	  de	  opbouw	  en	  de	  uitvoering	  van	  de	  prestatie	  hun	  
toelating	  moeten	  geven.	  Tevens	  dient	  hij/zij	  te	  voldoen	  dient	  te	  voldoen	  aan	  de	  voorwaarden	  van	  
taksen,	  Sabam	  /	  Buma	  Stemra,	  etc.	  

2. De	  contractant	  verklaart	  het	  materiaal	  van	  de	  verhuurder	  te	  behandelen	  als	  een	  goede	  huisvader.	  Het	  
materiaal	  dient	  in	  dezelfde	  staat	  terug	  opgeleverd	  te	  worden	  als	  geplaatst.	  Eventuele	  
schoonmaakkosten	  en	  herstellingskosten	  zullen	  doorberekend	  worden	  aan	  de	  contractant.	  

3. De	  plaatsing	  van	  de	  vereiste	  nadarhekken	  rond	  het	  terrein	  is	  een	  essentiële	  vereiste	  voordat	  de	  
opbouw	  kan	  beginnen	  en	  de	  prestatie	  als	  zodanig	  kan	  uitgevoerd	  worden.	  De	  plaatsing	  van	  dit	  
nadarhekwerk,	  zowel	  in	  kosten	  als	  in	  materiële	  uitvoering,	  valt	  volledig	  ten	  laste	  van	  de	  contractant.	  

4. De	  contractant	  dient	  zorg	  te	  dragen	  voor	  een	  parkeerplaats	  in	  de	  buurt	  van	  de	  locatie	  voor	  de	  
voertuigen	  van	  De	  verhuurder	  .De	  bijhorende	  kosten	  hiervoor	  zijn	  te	  voldoen	  door	  de	  contractant.	  Bij	  
het	  niet	  aanwezig	  zijn	  van	  een	  	  dergelijke	  parkeerplaats,	  zijn	  eventuele	  boetes	  te	  voldoen	  door	  de	  
contractant.	  	  

5. Op	  de	  locatie	  dient	  een	  lijst	  met	  telefoonnummers	  aanwezig	  te	  zijn	  van	  de	  brandweer,	  politie,	  dokter	  
en	  ziekenhuis.	  Er	  moet	  bovendien	  op	  minder	  dan	  100	  meter	  van	  de	  locatie	  een	  telefoon	  aanwezig	  zijn	  
ingeval	  van	  slecht	  of	  geen	  	  GSM-‐bereik.	  

6. De	  verhuurder	  behoudt	  zich	  het	  recht	  om	  in	  geval	  van	  heirkracht	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  een	  
alternatief	  ter	  beschikking	  te	  stellen.	  Hierbij	  wordt	  de	  totaalprijs	  niet	  verminderd.	  

7. Indien	  de	  weersomstandigheden	  het	  niet	  toelaten	  om	  transparante	  zeilen	  te	  gebruiken	  (minder	  dan	  
10°C),	  behoudt	  De	  verhuurder	  het	  recht	  om	  een	  andere	  kleur	  zeil	  te	  gebruiken	  zonder	  wijziging	  in	  de	  
totaalprijs.	  

8. De	  verhuurder	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  de	  eventuele	  fouten	  van	  zijn	  onderaannemers	  
9. De	  eindbeslissing	  over	  de	  veiligheid	  ligt	  ter	  aller	  tijde	  bij	  medewerkers	  van	  De	  verhuurder	  en	  daar	  kan	  

niet	  over	  gediscussieerd	  	  
	  

ARTIKEL	  	  7:	  VOORWAARDEN	  BEGELEIDERS	  
	  

1. De	  contractant	  dient	  min.	  2	  mensen	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  die	  zullen	  helpen	  met	  het	  plaatsen	  van	  
nadar	  en	  andere	  nodige	  voorzieningen,	  volgens	  opgave	  en	  instructies	  te	  verstrekken	  door	  De	  
verhuurdermedewerkers.	  Indien	  het	  evenement	  over	  meerdere	  dagen	  loopt,	  dient	  de	  contractant	  het	  
nodige	  veiligheidspersoneel	  aan	  te	  stellen	  die	  's	  nachts	  of	  tijdens	  de	  normale	  afwezigheid	  van	  de	  –
medewerkers	  van	  de	  verhuurder,	  de	  attracties	  en	  hun	  bijhorigheden	  bewaken.	  

2. Voor	  attracties	  die	  niet	  begeleid	  worden	  door	  De	  verhuurder	  dient	  er	  voldoende	  hulp	  aanwezig	  te	  zijn	  
voor	  de	  op-‐	  en	  afbouw	  van	  de	  attracties.	  



3. Indien	  er	  geen	  of	  onvoldoende	  hulp	  aanwezig	  is,	  zullen	  extra	  personeelskosten	  vanuit	  De	  verhuurder	  
worden	  aangerekend	  aan	  275	  Euro	  excl.	  BTW	  per	  persoon	  evenals	  eventuele	  extra	  transportkosten	  
die	  hieruit	  voortvloeien.	  

4. Er	  moet	  eten	  en	  drinken	  worden	  voorzien	  voor	  De	  verhuurder	  en	  haar	  medewerkers	  tijdens	  de	  
volledige	  duur	  van	  het	  evenement.	  De	  contractant	  zal	  ook	  instaan	  voor	  slaapgelegenheid	  met	  
minstens	  een	  douche	  voor	  de	  medewerkers	  van	  de	  verhuurder	  in	  hotel	  of	  aangepaste	  mobilhome.	  
(indien	  nodig	  bij	  meerdere	  dagen).	  In	  geval	  van	  meerdere	  dagen	  dient	  er	  tevens	  ontbijt,	  lunch	  &	  diner	  
voorzien	  te	  worden.	  Indien	  dit	  niet	  voorzien	  is	  zullen	  de	  gemaakte	  kosten	  hiervan	  nagefactureerd	  
worden.	  

5. Medewerkers	  of	  begeleiders	  die	  ingezet	  worden	  door	  de	  contractant	  of	  organisatie	  zelf	  dienen	  
minimaal	  18	  jaar	  oud	  te	  zijn,	  zij	  vallen	  niet	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  verhuurder	  en	  zijn	  
niet	  in	  dienst	  van	  De	  verhuurder,	  de	  contractant	  is	  zelf	  aansprakelijk	  voor	  de	  RSZ,	  Dimona/Limosa-‐
aangifte,	  arbeidsongevallenverzekering	  en	  andere	  wettelijke	  bepalingen.	  

	  	  
ARTIKEL	  	  8:	  RETOURZENDING	  VAN	  DE	  GETEKENDE	  OVEREENKOMST	  
	  
Overeenkomsten	  dienen	  binnen	  de	  14	  dagen	  na	  contractdatum	  ondertekend	  teruggestuurd	  te	  worden	  aan	  de	  
verhuurder.	  Indien	  dit	  niet	  het	  geval	  is,	  behoudt	  De	  verhuurder	  het	  recht	  de	  gevraagde	  artikelen	  opnieuw	  vrij	  
te	  geven.	  	  
Indien	  de	  overeenkomst	  niet	  ondertekend	  door	  de	  huurder	  in	  het	  bezit	  is	  van	  De	  verhuurder	  is	  er	  geen	  sprake	  
van	  een	  huurovereenkomst	  en	  kunnen	  er	  door	  de	  huurder	  geen	  rechten	  worden	  ontleend	  aan	  de	  niet	  
getekende	  overeenkomst.	  
Het	  is	  niet	  toegestaan	  wijzigingen	  aan	  te	  brengen	  op	  de	  overeenkomst,	  indien	  de	  huurder	  dit	  wel	  doet	  is	  de	  
overeenkomst	  ongeldig	  en	  kunnen	  er	  geen	  rechten	  aan	  ontleend	  worden.	  Uitzondering	  op	  deze	  regel	  is	  het	  
invullen	  van	  uren	  en	  locaties	  indien	  hier	  ruimte	  voor	  voorzien	  is	  of	  mits	  uitdrukkelijke	  toestemming	  van	  de	  
verhuurder.	  
	  
ARTIKEL	  9	  :	  BETALINGS-‐	  &	  FACTURATIEVOORWAARDEN	  
	  
Alle	  prestaties	  van	  De	  verhuurder	  	  dienen	  op	  voorhand	  voldaan	  te	  zijn.	  
Bij	  gebreke	  aan	  tijdige	  storting	  van	  het	  prestatiebedrag	  behoudt	  	  De	  verhuurder	  	  zich	  het	  recht	  voor	  haar	  
prestaties	  te	  schorsen,	  dan	  tot	  na	  ontvangst	  van	  het	  volledige	  bedrag	  en	  dit	  zonder	  voorafgaandelijke	  
schriftelijke	  ingebrekestelling.	  	  
In	  geval	  van	  opschorting	  van	  de	  prestatie	  blijft	  de	  verplichting	  van	  de	  contractant	  om	  het	  volledig	  huurbedrag	  
te	  voldoen	  en	  dit	  volgens	  de	  factuurvoorwaarden	  
De	  factuur	  wordt	  steeds	  na	  het	  evenement	  toegestuurd	  tenzij	  uitdrukkelijk	  anders	  aangevraagd.	  
	  
Alle	  klachten	  omtrent	  de	  geleverde	  prestaties	  of	  om	  de	  inhoud	  van	  de	  rekeningen,	  dienen	  binnen	  de	  8	  dagen	  
na	  ontvangst	  der	  factuur	  te	  gebeuren.	  Ze	  dienen	  aan	  de	  verhuurder	  	  overgemaakt	  per	  aangetekend	  schrijven	  
en	  zij	  schorten	  de	  betalingsverplichting	  niet	  op.	  	  
	  
In	  geval	  van	  een	  schriftelijke	  toestemming	  voor	  betaling	  na	  de	  prestatie	  zijn	  alle	  facturen	  zijn	  contant	  
betaalbaar	  uiterlijk	  binnen	  de	  tien	  (10)	  kalenderdagen	  na	  factuurdatum.	  Bij	  gebreke	  aan	  betaling	  uiterlijke	  tien	  
(10)	  kalenderdagen	  na	  factuurdatum	  is	  van	  rechtswege	  en	  zonder	  enige	  ingebrekestelling	  een	  verwijlintrest	  
van	  10%	  vanaf	  factuurdatum	  verschuldigd	  evenals	  een	  forfaitaire	  schadevergoeding	  van	  10%	  op	  het	  
factuurbedrag,	  zulks	  met	  een	  minimum	  van	  EUR	  25.	  In	  deze	  vergoeding	  zijn	  protest-‐	  en	  gerechtskosten	  niet	  
inbegrepen.	  Deze	  kosten	  zijn	  evenals	  ten	  laste	  van	  de	  schuldenaar.	  In	  geval	  van	  betwisting	  is	  alleen	  het	  
Vredegerecht	  van	  Hasselt	  of	  de	  Rechtbank	  van	  Eerste	  Aanleg	  of	  Koophandel	  van	  Hasselt	  bevoegd,	  welk	  ook	  de	  
woonplaats	  mogen	  wezen	  van	  de	  cliënt.	  	  
	  
De	  prijs	  per	  deelname	  is	  vrij	  te	  bepalen	  door	  de	  organisator,	  de	  opbrengsten	  blijven	  100%	  bij	  de	  organisatie,	  
deze	  staat	  zelf	  in	  voor	  het	  innen	  van	  de	  gelden.	  	  Tenzij	  onderling	  anders	  overeenkomen,	  in	  dat	  geval	  dient	  dit	  
schriftelijk	  door	  beide	  partijen	  bevestigd	  te	  worden.	  
	  
De	  verhuurder	  	  behoudt	  het	  recht	  om	  cadeaubonnen	  van	  Benji-‐Fun	  &	  haar	  partners	  te	  accepteren	  zonder	  
vergoeding	  aan	  de	  organisator.	  (enkel	  in	  geval	  van	  kraanactiviteiten	  met	  uitzondering	  van	  Sky-‐Watch).	  De	  



opbrengst	  van	  de	  verkoop	  van	  cadeaubonnen	  en	  bakritten	  blijven	  exclusief	  voor	  De	  verhuurder	  .	  De	  
opbrengsten	  van	  drank,	  eten	  en	  inkomgeld	  blijft	  voor	  de	  organisatie.	  	  
	  
ARTIKEL	  	  10	  :	  WAARBORG	  
De	  betaling	  van	  de	  waarborg	  dient	  voor	  het	  evenement	  of	  afhaling	  te	  gebeuren	  via	  bankoverschrijving.	  Indien	  
alle	  afspraken	  zijn	  nagekomen	  en	  er	  geen	  schade	  is	  zal	  de	  waarborg	  na	  het	  evenement	  teruggestort	  worden	  op	  
de	  rekening	  van	  de	  contractant.	  
	  
ARTIKEL	  	  11:	  KLACHTEN	  
Klachten	  kunnen	  slechts	  geldend	  worden	  gemaakt,	  indien	  zij	  onmiddellijk	  mondeling	  worden	  gemeld	  en	  
vervolgens	  schriftelijk	  worden	  ingediend	  binnen	  8	  dagen	  na	  ontvangst	  en	  ingebruikneming	  van	  het	  gehuurde.	  
Bij	  gebreke	  hiervan	  heeft	  de	  verhuurder	  het	  recht	  de	  klacht	  naast	  zich	  neer	  te	  leggen.	  
	  
Geringe,	  in	  de	  branche	  toelaatbaar	  geachte	  of	  technisch	  niet	  te	  vermijden	  afwijkingen	  in	  kwaliteit,	  
hoeveelheid,	  afwerking	  en	  dergelijke	  kunnen	  geen	  grond	  voor	  klachten	  opleveren.	  
	  
Klachten	  geven	  aan	  de	  huurder	  niet	  het	  recht	  tot	  opschorting	  van	  betalingsverplichtingen	  en	  andere	  
verplichtingen.	  
	  
ARTIKEL	  12	  :	  MEDEDELINGSPLICHT	  
De	  huurder	  dient	  verhuurder	  onverwijld	  in	  te	  lichten	  indien	  beslag	  gelegd	  wordt	  dan	  wel	  dreigt	  te	  worden	  
gelegd	  op	  het	  gehuurde	  of	  indien	  op	  enige	  andere	  wijze	  de	  eigendomsrechten	  van	  de	  verhuurder	  dreigen	  te	  
worden	  geschaad.	  Het	  vorenstaande	  is	  tevens	  van	  toepassing	  in	  geval	  van	  faillissement	  van	  de	  huurder,	  indien	  
huurder	  surseance	  van	  betaling	  aanvraagt	  of	  anderszins	  heeft	  opgehouden	  te	  betalen.	  
De	  huurder	  garandeert	  dat	  hij,	  indien	  zich	  een	  situatie	  als	  omschreven	  in	  het	  vorige	  lid	  van	  dit	  artikel	  voordoet,	  
de	  beslag	  leggende	  deurwaarder,	  de	  bewindvoerder	  dan	  wel	  de	  curator	  onverwijld	  inzage	  geeft	  in	  de	  tussen	  de	  
huurder	  en	  verhuurder	  gesloten	  huurovereenkomst	  
	  
ARTIKEL	  13:	  AANSPRAKELIJKHEID	  
	  
De	  verhuurder	  draagt	  geen	  enkele	  aansprakelijkheid	  met	  betrekking	  tot	  schade,	  veroorzaakt	  aan	  de	  
contractant	  of	  aan	  derden,	  tenzij	  deze	  schade	  enkel	  en	  alleen	  te	  wijten	  is	  aan	  haar	  eigen	  fout	  of	  aan	  een	  gebrek	  
van	  een	  toestel,	  	  tijdens	  het	  uitvoeren	  van	  de	  prestatie	  of	  haar	  bijhorigheden.	  	  
De	  verhuurder	  kan	  dus	  nooit	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  fouten	  van	  de	  contractant	  of	  van	  haar	  
aangestelden	  bij	  het	  verlenen	  van	  bijstand	  in	  de	  uitbating	  van	  het	  toestel,	  dan	  wel	  bij	  het	  manipuleren	  van	  het	  
toestel,	  naar	  aanleiding	  van	  het	  organiseren	  van	  het	  evenement,	  en	  evenmin	  voor	  gebreken	  of	  stoornissen	  bij	  
de	  uitvoering	  van	  de	  prestatie,	  welke	  te	  wijten	  zijn	  aan	  overmacht.	  	  
De	  verhuurder	  is	  evenmin	  aansprakelijk	  of	  enige	  vergoeding	  of	  vermindering	  van	  prijs	  of	  het	  toekennen	  van	  
een	  vermindering	  van	  de	  vergoeding	  verschuldigd	  aan	  de	  contractant	  in	  geval	  de	  prestatie	  niet	  kan	  uitgevoerd	  
worden	  of	  slechts	  gedeeltelijk	  kan	  uitgevoerd	  worden	  ten	  gevolge	  van	  onvoorziene	  omstandigheden	  en	  ten	  
gevolge	  van	  overmacht,	  van	  welke	  aard	  dan	  ook,	  zich	  voordoende,	  extern	  of	  in	  hoofde	  van	  haar	  organisatie	  of	  
de	  elementen,	  zowel	  materieel	  als	  personeel,	  die	  behoren	  tot	  haar	  organisatie.	  
De	  verhuurder	  kan	  niet	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  lichamelijke	  en	  niet-‐lichamelijke	  schade,	  die	  het	  
gevolg	  is	  van	  het	  geheel	  of	  gedeeltelijk	  instorten	  of	  het	  vallen	  van	  onderdelen	  van	  de	  door	  de	  firma	  geleverde	  
en/of	  geplaatste	  toestellen	  en	  inrichtingen	  die	  het	  gevolg	  zijn	  van	  inwerking	  van	  de	  natuurelementen.	  
	  
ARTIKEL	  14:	  SCHADEGEVALLEN	  
	  
De	  contractant	  staat	  in	  voor	  de	  bewaking	  van	  het	  materiaal	  en	  de	  eigendommen	  van	  De	  verhuurder	  en	  is	  
aansprakelijk	  voor	  schade,	  diefstal,	  verontreiniging,	  etc.	  aan	  het	  materiaal	  gedurende	  de	  periode	  van	  deze	  	  
overeenkomst.	  Daaruit	  ontstane	  kosten	  voor	  herstellingen,	  vervangingen,	  reinigingen	  en	  schadevergoedingen	  
worden	  doorberekend	  aan	  de	  contractant.	  	  
	  
ARTIKEL	  15:	  VERZEKERING	  
	  
De	  contractant	  is	  verplicht	  tot	  het	  afsluiten	  van	  een	  totale	  B.A.-‐verzekering	  voor	  het	  organiseren	  van	  het	  
evenement.	  De	  verzekering	  dient	  te	  slaan	  op	  het	  organiseren	  van	  het	  evenement,	  en	  moet	  elke	  



aansprakelijkheid	  dekken	  als	  organisator,	  zowel	  t.o.v.	  De	  verhuurder,	  als	  t.o.v.	  derden.	  Voor	  wat	  betreft	  de	  
eigen	  en	  uitsluitende	  fouten	  van	  De	  verhuurder	  zelf	  bij	  het	  leveren	  van	  de	  prestatie,	  verbindt	  de	  verhuurder	  
van	  zijn	  kant	  er	  zich	  eveneens	  toe	  om	  hiervoor	  een	  eigen	  B.A.-‐verzekering	  af	  te	  sluiten.	  Zelfs	  indien	  de	  
organisator	  niet	  over	  een	  verzekering	  zou	  beschikken	  dan	  kan	  de	  verhuurder	  geenszins	  gehouden	  zijn	  tot	  het	  
vergoeden	  van	  enige	  schade.	  

ARTIKEL	  16:	  ANNULATIE	  EN	  STOPZETTING	  

Annuleringen	  van	  reeds	  getekende	  overeenkomsten	  met	  de	  verhuurder	  worden	  slechts	  schriftelijk	  
geaccepteerd.	  

Bij	  annulatie	  door	  de	  organisator	  van	  het	  evenement	  (=	  de	  contractant),	  bedragen	  de	  annulatiekosten:	  

-‐	  25	  %	  van	  de	  totale	  vergoeding	  bij	  annulatie	  tot	  3	  maanden	  voor	  de	  datum	  van	  de	  prestatie	  
-‐	  50	  %	  van	  de	  totale	  vergoeding	  bij	  annulatie	  tot	  2	  maanden	  voor	  de	  datum	  van	  de	  prestatie.	  
-‐	  75	  %	  van	  de	  totale	  vergoeding	  bij	  annulatie	  tot	  1	  maand	  voor	  de	  datum	  van	  de	  prestatie.	  
-‐	  100	  %	  van	  de	  totale	  vergoeding	  bij	  annulatie	  minder	  dan	  1	  maand	  voor	  de	  datum	  van	  de	  prestatie.	  

De	  verhuurder	  is	  evenmin	  aansprakelijk	  of	  enige	  vergoeding	  of	  vermindering	  van	  prijs	  verschuldigd	  aan	  de	  
huurder	  in	  geval	  de	  overeengekomen	  prestatie	  niet	  of	  slecht	  kan	  uitgevoerd	  worden	  ten	  gevolge	  van	  extreme	  
onvoorziene	  omstandigheden	  en	  /	  of	  overmacht.	  

ARTIKEL	  17:	  WOONPLAATS	  

Partijen	  kiezen	  de	  woonplaats	  op	  de	  adressen	  hierboven	  aangeduid	  in	  deze	  overeenkomst.	  Elke	  wijziging	  van	  
woonplaats	  dient	  per	  aangetekend	  schrijven	  te	  worden	  gemeld.	  
De	  huurder	  verplicht	  zich	  naam-‐	  en	  /	  of	  adreswijzigingen	  binnen	  2	  werkdagen	  nadat	  zij	  zich	  hebben	  voorgedaan	  
schriftelijk	  en	  aangetekend	  door	  te	  geven	  aan	  De	  verhuurder.	  Indien	  enig	  artikel	  uit	  deze	  overeenkomst	  niet	  
rechtsgeldig	  blijkt	  te	  zijn,	  tast	  dit	  onder	  geen	  beding	  de	  rechtsgeldigheid	  van	  de	  overige	  voorwaarden	  aan.	  In	  
dit	  geval	  zal	  het	  desbetreffende	  artikel	  worden	  vervangen	  door	  een	  rechtsgeldig	  artikel	  wat	  dezelfde	  
bepalingen	  en	  voorwaarden	  voor	  ogen	  houdt	  en	  dus	  tot	  hetzelfde	  resultaat	  leidt.	  

ARTIKEL	  18:	  TOEPASSELIJK	  RECHT	  -‐	  BEVOEGDHEID	  

Op	  deze	  overeenkomst	  is	  enkel	  het	  Belgische	  recht	  van	  toepassing	  en	  eventuele	  geschillen	  zullen	  worden	  
beslist	  voor	  het	  vredegerecht	  van	  het	  eerste	  kanton	  te	  Hasselt,	  alsmede	  de	  rechtbanken	  van	  eerste	  aanleg	  en	  
koophandel	  te	  Hasselt	  naargelang	  van	  de	  hoedanigheid	  van	  de	  huurder.	  In	  afwijking	  van	  de	  bepalingen	  zoals	  
voorzien	  in	  het	  Weens	  Koopverdrag	  zullen	  in	  geval	  van	  betwistingen	  voortvloeiende	  uit	  deze	  overeenkomst,	  en	  
in	  zoverre	  deze	  betrekking	  hebben	  op	  tussen	  partijen	  afgesloten	  overeenkomsten	  van	  koop-‐verkoop,	  in	  ieder	  
geval	  de	  Belgische	  rechtbanken	  bevoegd	  blijven	  kennis	  te	  nemen	  van	  deze	  geschillen,	  en	  zij	  zullen	  het	  Belgische	  
recht	  toepassen.	  Onderhavige	  overeenkomst	  neemt	  ook	  automatisch	  een	  einde	  bij	  het	  tenietgaan	  van	  één	  of	  
van	  onderdelen	  van	  het	  voertuig,	  die	  de	  verdere	  uitvoering	  van	  de	  overeenkomst	  onmogelijk	  maken.	  

ARTIKEL	  19:	  KONINKLIJK	  BESLUIT	  

Op	  het	  gehuurde	  materiaal	  zijn	  respectievelijk	  de	  wetgeving	  KB	  04/03/02	  m.b.t.	  extreme	  
ontspanningsevenementen	  of	  de	  wetgeving	  KB	  25/04/04	  m.b.t.	  actieve	  ontspanningsevenementen	  	  van	  
toepassing.	  De	  huurder	  is	  verplicht	  deze	  richtlijnen	  na	  te	  volgen.	  

Opgemaakt	  te	  Beringen	  dd.	  3	  juni	  2019	  


