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VERHUURVOORWAARDEN 2017
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze verhuurvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de
aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. Double: Double Sound & Light, de gebruiker van deze verhuurvoorwaarden, gevestigd te Breda, ingeschreven in
het Handelsregister onder KvK-nummer 54603080
2. Huurder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Double een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen de huurder en Double tot stand gekomen huurovereenkomst.
4. Gehuurde: alle in het kader van de overeenkomst aan de huurder te leveren zaken, zoals licht- geluids- en/of
videoapparatuur en/of podium & apparaten voor special effects, zoals confetti- en schuimmachines.
5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Double en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Deze verhuurvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden
worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Van het bepaalde in deze verhuurvoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor
zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen, afwijkt van het bepaalde in deze verhuurvoorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Double vrijblijvend.
2. Aan een aanbod van Double dat een kennelijk fout of vergissing bevat, kan de huurder geen rechten ontlenen.
3. De huurder kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Double dat gebaseerd is op door de huurder
onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Double niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Alvorens de overeenkomst met huurder aan te gaan kan Double de huurder verplichten zich te legitimeren door
het tonen aan Double van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen, alsmede een kopie bank- of giroafschrift
niet ouder dan 14 dagen.
6. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de huurder afwijkt van
het aanbod van Double, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Double
anders aangeeft.
7. Indien de huurder de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het
aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De huurder is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ANNULERING
Indien de huurder een optie heeft genomen op het gehuurde en vervolgens van de huur daarvan wenst af te zien,
gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen overeenkomst tot de zevende dag
vóór aanvang van de huurperiode annuleert, geschiedt annulering kosteloos. Indien annulering tussen de zevende
en de derde dag (inclusief) vóór aanvang van de huurperiode annuleert, is de huurder 25% van de huurprijs verschuldigd. In geval van latere annulering is de huurder de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd.
ARTIKEL 5. | LEVERING VAN HET GEHUURDE EN TERUGLEVERING
1. Levering van het gehuurde geschiedt door afhalen door of namens de huurder op locatie van Double, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurder verklaart zich door het aangaan van de overeenkomst bekend
met het feit dat het gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop het gehuurde het magazijn verlaat.
2. De huurder vervoert het gehuurde in de door Double meegeleverde verpakking af magazijn en geheel voor eigen
rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan geconfigureerde apparatuur uit de verpakking te verwijderen.
3. In geval uitdrukkelijk bezorging van het gehuurde door of namens Double is overeengekomen, komen aanvullend
voor rekening de bezorgkosten en dient de huurder ervoor zorg te dragen dat op het overeengekomen tijdstip en
het afleveradres een persoon aanwezig is die bevoegd is het gehuurde in ontvangst te nemen en dat deze persoon,
voor zover zulks door Double wordt verlangd, meehelpt met het uitladen van het gehuurde. Op verzoek van Double dient deze persoon zich te legitimeren. Indien op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip
niemand namens de huurder aanwezig is, is Double gerechtigd het gehuurde mee terug te nemen en de hiermee in
verband gemaakt extra kosten bij de huurder in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de huurder
tot nakoming van de overeenkomst, waaronder voldoening van de volledige overeengekomen prijs.
4. Het gehuurde moet door de huurder aan het magazijn van Double worden teruggebracht uiterlijk op de datum
waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurder
niet uiterlijk op die einddatum, om welke reden dan ook, het gehuurde teruggebracht heeft, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn
overige verplichtingen jegens Double, aan Double 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. In geval van beschadiging van het gehuurde is de
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.
5. Indien Double ten gevolge van te late terugbezorging door huurder 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
verschuldigd zou zijn, is Double gerechtigd dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te
vorderen.
6. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat het gehuurde na afloop van de huur door of namens Double op
locatie van de huurder wordt afgehaald, dient de huurder vanaf de dag dat de huur eindigt Double gedurende de
normale werkuren in de gelegenheid te stellen het gehuurde terug te nemen. Het gehuurde dient op de overeengekomen locatie tijdig klaar te staan om te kunnen worden ingeladen. Indien het gehuurde niet op de overeengekomen plaats en/of het overeengekomen tijdstip kan worden teruggenomen, is Double gerechtigd de daardoor
voor hem ontstane schade, alsmede de daarmee gepaard gaande reiskosten aan de huurder in rekening te brengen. De schadevergoeding als bedoeld in lid 4 vindt dan overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN DE HUUROVEREENKOMST
1. De huurder verklaart het gehuurde in de staat te hebben ontvangen als waarin het gehuurde aan hem is geleverd. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de werking van het gehuurde en erkent de huurder dat het gehuurde beantwoordt aan het doel waarvoor hij het gehuurde huurt.
2. Behoudens normale slijtage, dient de huurder het gehuurde gedurende de periode dat het gehuurde hem ter
beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin het gehuurde aan hem is geleverd.
3. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen en zal tevens zorg dragen voor passende en
veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door Double gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot
gebouwen, erven of andere plaatsen waar het gehuurde zich bevindt om de toestand van het gehuurde te laten
inspecteren.
4. De huurder dient het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.
5. Indien Double aan de huurder omtrent het gebruik van het gehuurde aanwijzingen verstrekt, is de huurder gehouden deze aanwijzingen op te volgen.
6. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Double niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.
7. Totdat het gehuurde na afloop van de huurperiode feitelijk weer ter beschikking is gesteld van Double, komt alle
risico van verlies en beschadiging van het gehuurde voor rekening van de huurder, ook voor zover het gehuurde
zich, al dan niet met toestemming van Double, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht
bevinden.
8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van het gehuurde om niet of onder bezwarende titel,
of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de huurder in de verhouding
tot Double in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de huurder de
feitelijke macht over het gehuurde geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen
of overgelaten.
9. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan het gehuurde voordoet, dient huurder dit direct te melden aan Double. Het is de huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan
het gehuurde, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan het gehuurde
niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de Double, is de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade
die daarvan het gevolg zal zijn.
10. De huurder is verplicht het gehuurde bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Double. De uit
deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de huurder jegens de verzekeraar worden reeds
hierbij bij voorbaat door huurder aan Double geleverd. Op verzoek van Double is de huurder verplicht de verzekeringspolis(sen) in het bezit te stellen van Double.
ARTIKEL 7. | DUUR VAN HUUROVEREENKOMST
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. De
bepaalde tijd wordt nadrukkelijk overeengekomen.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, eindigt de huurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen bepaalde tijd.
3. Teruglevering van het gehuurde door of namens de huurder vóór het einde van de overeengekomen duur, dan
wel tussentijdse beëindiging van de huur door de huurder, geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie
dan wel kwijtschelding van de overeengekomen huurprijs.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Double is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst
Double ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de huurder haar verplichtingen niet
zal nakomen.
2. Indien de huurder in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op
zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de huurder anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,
is Double gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Voorts is Double gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de
overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de huurder.
5. De huurder maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Double op
grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien Double de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de huurder terstond
opeisbaar en is Double, onverminderd zijn overige rechten, bevoegd het gehuurde onmiddellijk terug te halen. In
dat geval komen de kosten van transport die door Double in verband met het terughalen van het gehuurde worden
gemaakt, voor rekening van de huurder.
ARTIKEL 9.| OVERMACHT
1. Double is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij als gevolg van overmacht
gehinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de huurder aanspraak maakt op
enige vorm van schadevergoeding. Double doet van de overmachtsituatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de
huurder.
2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd
de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de overmacht betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de andere
partij aanspraak maakt op enige schadevergoeding.
3. Voor reeds geleverde prestaties is de huurder, ook in geval van overmacht, de overeengekomen prijs verschuldigd als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Alle door Double vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele bezorgkosten. Het aanbod en/of de overeenkomst vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijs- en kostenfactoren.
2. Double is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. De
huurder maakt in dat geval niet eerder aanspraak op uitvoering van de overeenkomst dan nadat de vooruitbetaling
volledig is voldaan.
3. Tenzij een andere betalingswijze is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden middels overboeking,
binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Double voorgeschreven wijze.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de huurder zijn de vorderingen op de huurder
onmiddellijk opeisbaar.
5. De huurder is nimmer gerechtigd zijn eventuele vorderingen op Double te verrekenen met de door hem aan
Double verschuldigde betalingen.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de huurder van rechtswege in. Vanaf de dag dat
het verzuim intreedt, is de huurder over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij
een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van
de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de huurder handelt in hoedanigheid van consument.
7. Alle kosten in verband met gerechtelijke en buitenrechtelijke maatregelen, welke Double voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nuttig of nodig mocht achten, komen voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER
1. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan het gehuurde is de huurder verplicht hiervan terstond melding
te doen aan de Double. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan
terstond aangifte 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 Double doen toekomen. Indien de huurder de in lid genoemde
verplichtingen niet nakomt, is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Double die het gevolg zal zijn van de
hiervoor genoemde gebeurtenissen.
2. De huurder is vanaf het moment dat het gehuurde in zijn bezit is gesteld tot aan het moment dat het gehuurde
weer door Double in ontvangst is genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde.
3. Indien het gehuurde, behoudens normale slijtage, in een mindere staat door de huurder wordt teruggeleverd
dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de huurder, is de huurder aansprakelijk voor
alle door Double gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Double om huurderving te
vorderen.
4. De huurder vrijwaart Double van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met
het gebruik van het gehuurde. De huurder is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
5. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van het gehuurde, is de huurder verplicht de dagwaarde van het gehuurde te vergoeden, onverminderd de overige aan Double toekomende wettelijke rechten.
6. De eventueel door de huurder betaalde borgsom zal worden verrekend met de vorderingen van Double op de
huurder.
ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DOUBLE
1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Double, draagt Double geen aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van het gebruik van het gehuurde.
2. Double is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de huurder onjuist of
onvolledig verstrekte gegevens.
3. De Double is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat gedurende de huurperiode als gevolg van het niet of
niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van het gehuurde, of die wordt toegebracht aan personen
en/of zaken door of bij het werken met het gehuurde.
4. Double is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als
gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in dit artikel toch aansprakelijkheid van Double bestaat,
komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
•de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
•de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Double aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Double toegerekend kunnen worden;
•redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking
komt.
5. Mocht Double aansprakelijk zijn voor enige schade dan heeft Double te allen tijde het recht de schade van de
huurder te herstellen. De huurder dient Double hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Double vervalt.
6. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid is de aansprakelijkheid van Double beperkt tot de factuurwaarde
van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Double betrekking heeft, met dien verstande dat indien de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden,
voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in dit lid, het bedrag dat in het kader van de overeenkomst
over de laatste zes maanden aan de huurder is gefactureerd als uitgangspunt wordt genomen.
7. De aansprakelijkheid van Double zal nimmer verder zal reiken dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Double daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Double dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
8. Behoudens het bepaalde in het overige van deze verhuurvoorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Double bedraagt één jaar.
9. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Double, zal de huurder Double vrijwaren van alle
aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met het gebruik van het gehuurde.

ARTIKEL 13. | BUMA-, STEMRA- EN SENA-RECHTEN
Alle kosten met betrekking tot BUMA-, STEMRA-, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de 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 middels het
gehuurde, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts Double vrijwaart van elke mogelijke aanspraak ter zake
door BUMA, STEMRA en/of SENA.
ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. De huurder zal geen gegevens betreffende de door Double inzake het gehuurde gebezigde ontwerpen en/of
constructiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst bekend
worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
2. Op iedere overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in
onderling overleg te beslechten.
4. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats van
Double aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

