Algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden
Artikel 1 Gebruiksvoorwaarden
1.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment van
opbouwen of bezorgen van het materiaal en het moment van het afbreken of ophalen van het materiaal.
Geconstateerde schade wordt direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.
1.2 De door huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd of opgebouwd en ook weer
ingenomen of afgebouwd.
1.3 Schoonmaak- en reparatiekosten aan het gehuurde zullen aan huurder worden doorberekend.
1.4 Huurder is verplicht om elke schade en/of gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder toestemming
van MASCOLINO mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
1.5 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft
huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de overeenkomst, indien dit
logistiek en technisch mogelijk is.
1.6 Over te laat teruggebracht gehuurde materialen wordt minimaal 1 dag en maximaal het aantal dagen te laat
volledig doorberekend. Dit geldt ook voor het - op verzoek van huurder- later afbouwen van het gehuurde. Een
huurovereenkomst gaat uit van maximale plaatsing van 3 dagen van het gehuurde, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld.

Artikel 2 Verplichtingen huurder
2.1 Huurder is verplicht de gehuurde materialen te gebruiken volgens deze overeenkomst.
2.2 Huurder mag geen veranderingen aan het gehuurde aanbrengen.
2.3 Huurder dient MASCOLINO ten alle tijde toegang tot de gehuurde materialen te verschaffen.
2.4 Huurder zal immer aanspraken van derden afwijzen en MASCOLINO hiervan vrijwaren.
2.5 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van
MASCOLINO.

Artikel 3 Verzekering

3.1 De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de tijd dat
deze ter beschikking van huurder is gesteld. Huurder zal daartoe de materialen zonodig verzekeren en verzekerd
houden tegen schade door o.a. verlies, diefstal, beschadiging, mollest, vandalisme of ten gevolge van brand.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
4.1 Voor schade aan huurder of derden, alsmede schade ontstaan aan roerende en onroerende goederen, direct of
indirect voortkomend uit het gebruik van de gehuurde materialen, is MASCOLINO niet aansprakelijk. Zelfs niet indien
deze schade het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk materiaal.
4.2 Huurder zal MASCOLINO voor alle aanspraken, inclusief aanspraken van derden, vrijwaren.
4.3 Indien hulp bij op- of afbouwen door huurder wordt aangeboden, is huurder volledig aansprakelijk voor deze
perso(o)n(en). MASCOLINO heeft hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 5 Overeenkomsten
5.1 Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 6 weken.
5.2 Het uitbrengen van een offerte geeft geen recht op reservering.
5.3 De overeenkomst is pas een feit na geretourneerde ondertekening van de opdrachtbevestiging en betaling van
de eerste termijn aan MASCOLINO.
5.4 Indien er voor een gemaakte offerte kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld bouwtekeningen, aangevraagde
vergunningen, leges, renders of maquettes zullen, bij het niet doorgaan van de opdracht, gemaakte kosten op
huurder worden verhaald.

Artikel 6 Betalingen
6.1 Betalingen van de overeengekomen opdracht dienen, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, in 3
termijnen te geschieden:
-

15% binnen 10 dagen na retournering van de getekende opdrachtbevestiging.
50% maximaal 10 dagen voor levering of opbouw.
35% binnen 10 dagen na opbouw.

6.2 Bij niet tijdige betaling is MASCOLINO gerechtigd de levering of opbouw op te schorten tot door huurder aan de
verplichtingen is voldaan. De hieruit voortvloeiende consequenties zijn voor rekening en verantwoording van de
huurder.
6.3 Geleverde materialen blijven eigendom van MASCOLINO zolang deze niet volledig en aantoonbaar zijn betaald.

Artikel 7 Mededelingsverplichtingen huurder
7.1 Huurder is verplicht om, voorafgaand aan de overeenkomst, een geldig legitimatiebewijs of een kopie hiervan
achter te laten tijdens de duur van de overeenkomst.
7.2 Huurder dient MASCOLINO onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurders gehuurde materialen,
of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van MASCOLINO dreigen te worden geschaad.

Artikel 8 Annulering
8.1 Annulering door huurder kan alleen schriftelijk worden gemeld.
8.2 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan MASCOLINO
verschuldigd conform onderstaande regeling:
- Bij annulering door huurder binnen 8 dagen na reservering is geen schadevergoeding verschuldigd.
- Bij annulering na 8 dagen na reservering en 30 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 30% van het
orderbedrag.
- Bij annulering binnen 30 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 50% van het orderbedrag.
- Bij annulering binnen 10 dagen voor levering, bedraagt de schadevergoeding 75% van het orderbedrag.
- Bij annulering binnen 48 uur voor levering, bedraagt de schadevergoeding 100% van het orderbedrag.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst niet
mogelijk is door omstandigheden welke buiten de invloedsfeer van een der partijen ligt, hebben partijen het recht
om de overeenkomst te wijzigen.

Artikel 10 Diversen
10.1 Wijzigingen en aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor
zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht
11.1 Op alle door MASCOLINO gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
11.2 Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en MASCOLINO verklaren beide domicilie te kiezen ter
plaatse waar MASCOLINO gevestigd is.

11.3 Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij
het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter.
Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

