
 

 

Algemene voorwaarden van Bolero Podiumverhuur: 

 

 

Artikel 1: Annulering 

a) Dit dient schriftelijke te geschieden. 

b) Indien de reservering tot 30 dagen, voordat de huurperiode ingaat, schriftelijk wordt geannuleerd is de huurder 

slechts 25 % van de totale huurprijs verschuldigd.   

c) Indien de reservering tussen 30 en 14 dagen, voordat de huurperiode ingaat, schriftelijk wordt geannuleerd is 

de huurder slechts 50 % van de totale huurprijs verschuldigd. 

d) Indien de reservering in de laatste 2 weken, voordat de huurperiode ingaat, schriftelijk wordt geannuleerd is 

de huurder 100 % van de totale huurprijs verschuldigd. 

   

Artikel 2: Schade / Vermissing. 

a) Schade die tijdens de gehele huurperiode wordt aangericht is voor de kosten van de huurder. Ook de eventuele 

schade ( bedrijfsschade ) die hieruit voortvloeit zijn voor rekening van de huurder.   

b) Reparaties aan het gehuurde zonder toestemming van de verhuurder zijn niet toegestaan. De kosten hieruit 

voortkomend zijn voor rekening van de huurder. 

c) Bij schade aan, of diefstal / vermissing van de gehuurde materialen ontstaat tijdens de verhuurperiode of op de 

afhaal- en retourdagen is de huurder c.q. vermelde contactpersoon volledig financieel aansprakelijk. 

d) Bij eventuele schade wordt het schadebedrag onherroepelijk door verhuurder of diens aangewezen expert 

vastgesteld. 

e) Bij diefstal, vermissing of zware beschadiging is verhuurder gerechtigd het betreffende product tegen 

nieuwwaarde in rekening te brengen. 

f) Schades of vermissingen dienen direct aan de verhuurder te worden voldaan. Indien de verhuurder borg heeft 

berekend is deze gerechtigd dit in te houden. Bij tekortkoming dient de huurder het restant direct aan te vullen. 

 

Artikel 3: Consumptie 

a) Tijdens de gehele duur van op- en afbouw dient er minimaal 1 niet alcoholische consumptie per half uur per 

persoon beschikbaar te zijn. 

b) Indien de werkzaamheden langer dan 5 uur duren dan is de opdrachtgever verplicht kosteloos per persoon een 

eenvoudige, doch voedzame / complete warme maaltijd te voorzorgen. 

  

Artikel 4: Correspondentie 

a) De prijzen in de genoemde offerte zijn exclusief, de op dat moment geldende wettelijke BTW, tenzij anders 

aangegeven. 

b) Gedane aanbiedingen en/of offertes, zowel mondeling als schriftelijk zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig 

gedurende 14 dagen, tenzij anders wordt aangegeven.  

c) Alle verstrekte stukken, zoals offertes, concepten, adviezen, tekeningen enz. zijn uitsluitend bestemd om te 

worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem, zonder toestemming van Bolero, worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis aan derde worden gemaakt. 

 

Artikel 5: Betaling 

a) Alle nieuwe klanten, stichtingen en verenigingen dienen de gehele betaling vooruit te verzorgen. 

b) Bestaande klanten, met uitzondering van stichtingen en verenigingen, dienen 50 % van de totale huurprijs 

voor de datum van het ingehuurde te betalen, en de andere 50 % dient binnen 14 dagen na de datum van het 

ingehuurde te geschieden. 

c) Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de daarvoor overeengekomen termijn, dan is opdrachtgever 

verplicht vanaf de vervaldatum een vergoeding wegens vertragingsrente te voldoen gelijk aan 2 % cumulatief per 

maand van het totale bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een gehele 

maand. 

d) Bolero is gerechtigd om bij uitblijven van tijdige betalingen alle kosten in rekening te brengen, welke de 

vordering van de verschuldigde gelden met zich mee brengt, zoals buitengerechtelijke kosten. Deze 

buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15 % van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente.    

  

Artikel 6: Inhuur 

a) Bolero gaat bij ( losse ) verhuur ervan uit dat huurder professioneel met de in huur gegeven materialen kan 

omgaan en weet hoe hij/zij deze veilig moet gebruiken. 

b) Huurder krijgt gehuurde artikelen in goede staat mee en dient eventuele ( verborgen ) gebreken op de dag van 

( af ) levering aan Bolero te melden.    

c) Huurder dient zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de verhuurder met betrekking tot het 

gebruik van het gehuurde. 



d) De eventuele kortingen die aan huurder worden gegeven vervallen bij spoedbestellingen, onder 

spoedbestellingen verstaan we dat er tussen de bestelling en levering minder dan 24 uur zitten. Hier wordt 

uitgegaan van kantoortijden van 9.00 uur t/m 17.00 uur, alles wat na 17.00 uur binnenkomt wordt berekend naar 

9.00 uur de volgende werkdag.  

e) Mocht de huurder alleen afwerkmaterialen afnemen dan worden er arbeidsuren in rekening gebracht. De 

verhuurder zal dit zelf inschatten en berekenen. ` 

f) Als de inhuurdatum van het materiaal op een officiële feestdag valt dan vervallen alle kortingen.  

 

Artikel 7: Uren 

a) De prijzen die in offertes, reclame, internet enz. worden verstrekt zijn per dag, indien anders wordt vermeld, 

met uitzondering van de trailers, deze prijzen zijn voor 8 draaiuren, hierna wordt er rekening gehouden met 1 uur 

afbreektijd voor eventueel licht en geluid. Mocht dit langer duren dan worden er wachturen in rekening gebracht, 

dit gebeurd d.m.v. een nacalculatie.  

b) De definitieve overeengekomen prijzen zijn voor de op- en afbouwtijden die zijn overeengekomen en vermeld 

staan op de huurovereenkomst. Mocht het gebeuren, door wat voor omstandigheden dan ook, dat er wachturen 

ontstaan dan worden de uren op nacalculatie berekend. Voor elk uur dat er gewacht dient te worden, zal er een 

toeslag in werking treden van € 95,- per uur. Elk deel van een uur zal hierbij als heel uur gerekend worden. 

 

Artikel 8: Beveiliging 

a) Er dienen tijdens de gehele inhuur van opbouwpodiums en podiumtrailers minimaal 10 draaghekken aanwezig 

te zijn. Deze moeten worden verzorgt door de huurder. 

b) Bij het podium dienen er twee beveiligingsbeambte toezicht te houden. Indien naar oordeel van de verhuurder 

de veiligheid van de medewerkers, publiek of podia in gevaar worden gebracht kunnen de optredens worden 

onderbroken of worden beëindigd. Verhuurder behoudt het recht op de totale verhuurprijs. De eventuele hieruit 

voortvloeiende schade van de verhuurder en/of derden is voor rekening van de huurder.    

 

Artikel 9: Onverziende kosten 

a) Als er spraken is van tol betalingen, overvaart kosten, parkeergeld en / of ontheffing dan wordt dit 

doorberekend aan de huurder. 

b) Indien er op locatie spraken is van parkeervergunningen en deze niet worden verleent aan onze chauffeurs dan 

dienen de bekeuringen die hieruit voorvloeien van rekening van de huurder.  

 

Artikel 10: Koop 

a) Koper verklaard bij aanschaf van producten van Bolero deze niet te kopiëren of door derden na te laten 

maken. 

b) Indien lid a niet wordt nageleefd dan volgt er een boete plus de bruto verkoopwaarde van elk verkocht 

gekopieerd artikel i.v.m. gederfde inkomsten. 

c) Indien er spraken is van een special voor de opdrachtgever gemaakt artikel, en deze tot annulering wordt 

gebracht dan is hij/zij slechts 100 % van de totale koopprijs verschuldigd. 

 

Artikel 11: Locatie 

a) Er dient een vrije werkruimte beschikbaar te zijn. 

b) De locatie dient makkelijk, met onze voertuigen, bereikbaar te zijn. 

c) Indien het onder lid a beschreven artikel niet tot uitvoering gebracht kan worden, dan dienen er minimaal twee 

personen, door de huurder geregeld, aanwezig te zijn als hulp bij het laden / lossen en het op locatie krijgen van 

de ingehuurde materialen. 

d) De ondergrond van waar het podium komt te staan dient geheel egaal te zijn. Indien dit niet het geval is dan 

moet dit ruim van te voren gemeld zijn aan de verhuurder. Hierna gelden de dan gemaakte afspraken.  

e) De minimale doorgangen moeten minimaal 80 cm breed zijn. 

f) Indien de locatie niet gelijkvloers is dan dient er een lift met een minimale lengte van 2,20 meter en minimale 

breedte van 0,80 meter aanwezig te zijn.  

g) Indien het gehuurde naar een andere verdieping moet dan waar er geladen en/of gelost wordt, en dit niet met 

een lift te bereiking is dan dient dit te worden verzorgd door de huurder zelf. 

h) M.b.t. lid f en g dient er een toeslag van 25 %. 

i) Indien het niet mogelijk is dat de vrachtwagen op de locatie kan komen, door hoogte, draaicirkel en / of lengte, 

dan komen de kosten voor de huurder en dient de totale overeengekomen huurprijs alsnog te worden voldaan. 

j) Als het niet mogelijk is dat de vrachtwagen (s) op de plaats, van het laden / lossen, blijven staan, dan dient er 

een goed alternatief voor het parkeren van de wagens aanwezig te zijn. De eventuele hieruit komende kosten zijn 

voor rekening van de huurder. 

k) Voor eventuele parkeervergunningen dient de huurder te zorgen. De kosten die door het niet aanwezig zijn 

van de vergunningen voortvloeien ( bekeuringen ) zijn voor rekening van de huurder. Dit gebeurd via een 

nacalculatie. 

 

 



Artikel 12: Buiten Locatie 

a) Er dient een vrije werkruimte beschikbaar te zijn. 

b) Het plaatsen van een podiumtrailer en / of opbouwpodium geschiedt uitsluitend op een verharde ondergrond, 

of al goed geplaatste rijplaten. Dit laatste gebeurd alleen in goed overleg met de verhuurder. 

c) Indien het niet mogelijk is dat de vrachtwagen op de locatie kan komen, door hoogte, draaicirkel en / of 

lengte, dan komen de kosten voor de huurder en dient de totale overeengekomen huurprijs alsnog te worden 

voldaan. 

d) Onze podiumdelen zijn voor binnen gebruik. Mocht dit toch buiten plaatsvinden dan gebeurd dit alleen in 

goed overleg met verhuurder ( dit dient dan vooraf te geschieden ). Mocht dit niet doorgegeven zijn en er schade 

ontstaan is dit voor rekening voor de huurder. Ook de eventuele schade ( bedrijfsschade ) die hieruit voortvloeit 

zijn voor rekening van de huurder.   

e) Buiten locaties kunnen alleen worden uitgevoerd op normaal, vlak, met een vrachtwagen met aanhanger of 

oplegger bereikbaar verhard terrein, bij droog weer met een maximale windkracht van 4. Indien het terrein of 

weersomstandigheden op locatie anders zijn kan de verhuurder zich beroepen op onuitvoerbaarheid. De huurder 

blijft verplicht bij onuitvoerbaarheid de totale overeengekomen huurprijs te voldoen.  

f) Indien kan worden aangenomen dat tijdens de op- en / of afbouwtijden het donker is ( in de avond, nacht of 

vroege ochtend ), dan is de huurder verplicht te zorgen voor voldoende verlichting, d.m.v. eventuele 

bouwlampen. Indien dit niet aanwezig is en het onmogelijk wordt om op- en / of af te bouwen dan zijn de kosten 

die hieruit voortvloeien voor de huurder. Hieronder valt ook de schade die hierdoor ontstaat m.b.t. de directe 

volgende locaties van de verhuurder.   

 

Artikel 13: Nacalculatie 

a) Indien er ernstige vervuiling aanwezig is op het gehuurde materiaal dan wordt er schoonmaakkosten in 

rekening gebracht. Dit wordt berekend aan de hand van de schoonmaakuren die het ons kost. 

b) Na de inhuurperiode van de aggregaat wordt gekeken naar het verbruik van de brandstof. Dit wordt per liter 

berekend, en als nacalculatie verstuurd.  

c) Voor elk uur dat er gewacht dient te worden op locatie, zal er een toeslag in werking treden van € 95,-  per 

uur. Elk deel van een uur zal hierbij als heel uur gerekend worden. 

d) Voor eventuele parkeervergunningen dient de huurder te zorgen. De kosten die door het niet aanwezig zijn 

van de vergunningen voortvloeien ( bekeuringen ) zijn voor rekening van de huurder. Dit gebeurd via een 

nacalculatie. 

 

Artikel 14: Stroom 

a) De huurder dient te zorgen voor de benodigde voorzieningen voor de aansluiting en toevoer van elektriciteit, 1 

x 380 V of 2 x 220 V. De kosten hiervan zijn voor de huurder. ( Dit geldt voor de opbouwpodia en de 

podiumtrailers ). 

b) lid a is ook geldig voor podiumdelen, als er via de verhuurder ook apparatuur ingehuurd is. Mocht er meer 

stroom nodig zijn dan dient dit door de verhuurder tijdig worden doorgegeven aan de huurder. De kosten die 

hieruit voortvloeien zijn voor de huurder.  

 

Artikel 15: Overmacht 

a) Huurder zal zich niet op overmacht kunnen beroepen, indien huurder door welke oorzaak dan ook geen 

gebruik kan maken van het gehuurde. De huurder dient de overeengekomen huurprijs alsnog te voldoen. 

b) Als verhuurder door overmacht ( bijvoorbeeld lekkenband ) niet op tijd / of helemaal niet kan komen moet dit 

zo spoedig mogelijk gemeld worden. Alle verplichtingen van verhuurder worden dan opgeschort. Hierdoor 

bestaat er dan geen verplichting tot schadevergoeding.  

c) lid a is niet van toepassing, indien de huurder kan aantonen dat de schade het gevolg zijn van een defect van 

het gehuurde, dat reeds al aanwezig was bij de aanvang van de huur.  

 

Artikel 16: Algemeen 

a) De huurder is verplicht een evenementen verzekering af te sluiten. 

b) Op de eventuele geschillen die uit de overeenkomst ontstaan, is het Nederlands recht van toepassing. 

c) Verhuurder draagt er zorg voor dat het gehuurde tijdig op de afgesproken plaats van bestemming is en direct 

na afloop van de huur wordt verwijderd, tenzij anders wordt overeengekomen. 

d) Huurder draagt zelf zorg voor de aanvrage van de eventuele vereiste overheidsvergunningen. Tevens is de 

huurder zelf verantwoordelijk voor de eventuele opgave naar de BUMA STEMRA. Verhuurder is niet 

aansprakelijk in geval één of meerdere overheidsvergunningen niet worden verleend. 

e) Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde artikelen zijn voor rekening van de 

huurder / koper. 

f) Het door huurder niet of niet geheel nakomen van bovenstaande bepalingen geven verhuurder het recht de 

opdracht ten alle tijden te weigeren c.q. te retourneren zonder dat verhuurder enige aansprakelijkheid aanvaardt 

ten opzichte van de huurder en / of derden voor mogelijke directe of indirecte schade die huurder en / of derden 

lijden als gevolg van het weigeren of retourneren van de opdracht. Huurder verplicht zich bij eventuele 

afwijkingen contact op te nemen met de verhuurder.   


