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ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOSTAND.BE  2TT BVBA

FOTOSTAND.BE is een product van 2TT BVBA.
Artikel 1 : Schade aan de fotostand
●

De huurder is verantwoordelijk om zijn/haar gasten te wijzen op een normaal gebruik
van de fotostand: “als een goede huisvader”.

●

Gedurende de tijd gelegen tussen het ophalen van de fotostand door de huurder en het
terug afleveren door de huurder OF het afleveren van de fotostand door de verhuurder
en het terug ophalen door de verhuurder, is het risico van beschadiging, brand, diefstal,
ongeval en teniet gaan van de fotostand en toebehoren, anders dan tengevolge van een
eigen gebrek van de fotostand, voor rekening en risico van de huurder.

●

De huurder is verplicht elk gebrek en elke schade aan de fotostand terstond aan de
verhuurder te melden.

Artikel 2 : Opzegging/ontbinding
●

De huurovereenkomst kan door de verhuurder met onmiddellijke ingang worden
opgezegd door de verhuurder als de huurder enige verplichting uit deze
huurovereenkomst niet nakomt.

●

De huurder kan de huurovereenkomst tot 15 dagen voor de overeengekomen
startdatum verbreken, mits er afstand word genomen van het afgesproken voorschot.
Indien de huurder het contract verbreekt binnen de 15 dagen voor de overeengekomen
startdatum, dient alsnog het volledige huurbedrag aan de verhuurder betaald te worden.
Eventueel afgesproken verplaatsingskosten zullen niet aangerekend worden aan de
huurder.

●

Bij beëindiging van de overeenkomst dient de fotostand in dezelfde staat waarin hij is
afgeleverd ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien de fotostand
en/of gebreken of beschadigingen vertonen, voor zover het niet normale slijtage betreft,
is de verhuurder gerechtigd eventuele reparatiekosten in rekening te brengen dan wel
de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

●

Indien de huurder niet in staat is de fotostand aan de verhuurder terug te bezorgen,
dient de huurder aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen, ter grootte van de
vervangingswaarde van de fotostand inclusief toebehoren, onverminderd de verplichting
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van de te betalen huursom.
Artikel 3 : Aansprakelijkheid
●

De aansprakelijkheid van de verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove
schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling
productaansprakelijkheid, beperkt door de directe schade die is ontstaan als gevolg van
gebreken aan de fotostand. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

●

De huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van een verkeerd gebruik
van de fotostand.

●

2TT BVBA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen of
tekortkomingen die buiten de wil van het bedrijf zijn.

Artikel 5 : Gebruik van de foto’s
●

De huurder gaat akkoord met het feit dat alle foto’s gemaakt in de fotostand en foto’s
gemaakt door medewerkers van fotostand ten behoeve van promotie van de fotostand
gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden van fotostand.be. Deze foto’s mogen
zowel geprint/gedrukt als online gebruikt worden.

●

De huurder heeft evenwel het recht op fotostand.be te vragen deze foto’s niet langer te
gebruiken voor nieuwe promotiedoeleinden.

Artikel 6 : Huurperiode
●

De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten periode zijn, tenzij anders
afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen.

●

Als er is afgesproken om de fotostand op te halen is de huurder verantwoordelijk om
deze binnen de afgesproken tijdspanne deze te komen halen. Indien de huurder niet
binnen de afgesproken tijdspanne de fotostand is komen ophalen verbreekt de huurder
het contract eenzijdig en dient alsnog het volledige huurbedrag aan de verhuurder
betaald te worden.

●

Als de fotostand niet wordt teruggebracht binnen de afgesproken tijdspanne is de
huurder verplicht aan de verhuurder een schadevergoeding te betalen van 360€. Indien
hierdoor de verhuurder een andere verhuur moet annuleren zullen deze extra kosten
doorgerekend worden aan de verhuurder.
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Artikel 8 : Technische problemen tijdens de huurperiode
●

In geval van technische problemen tijdens de huurperiode zal de huurder de verhuurder
zo snel als mogelijk contacteren.

●

Als de verhuurder er niet in slaagt om de technische problemen binnen 1,5u te
verhelpen (of niet beschikbaar is) zal de huurder de periode dat de fotostand buiten
gebruik is vergoeden naar verhouding van het aantal uur en het factuurbedrag.

●

Het is in geen geval toegelaten om zonder de verhuurder te contacteren de fotostand te
openen om het technisch probleem zelf proberen te verhelpen.

●

Fotostand kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade van het
niet functioneren van de fotostand.

Artikel 9: Overige bepalingen
●

Indien enig beding uit deze voorwaarde niet rechtsgeldig is; tast dit de geldigheid van de
overige voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het desbetreffende beding geacht
worden te zijn vervangen door een rechtgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde
resultaat lijdt.

●

Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven behoren.

