
VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN APPARATUUR

1.  SOLLICITATIE

Elk gebruik van materiaal dat door FPE Bvba (hierna "50.8 Rentals") te huur wordt aangeboden, impliceert 
een formele aanvaarding, zonder uitzondering of voorbehoud, door de Klant of zijn vertegenwoordiger 
(hierna "de Klant") van deze voorwaarden van materiaalverhuur.

2. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN EN EXPLOITATIE VAN HET GEBOUW

Het volledige bedrag is verschuldigd, ook als het niet buiten de afgesproken tijd wordt gebruikt.

Materiaalverhuur is beschikbaar binnen en buiten onze faciliteiten.

Ophalen — u kunt de apparatuur de dag voor uw huurdag tussen 12.00 en 19.00 uur ophalen. Kom langs en 
neem je legitimatie mee. Voor de eerste huur moet u het formulier voor nieuwe klanten invullen, houd er dus 
rekening mee dat dit even kan duren. Vooral als u apparatuur huurt die u niet kent, nemen we ook even de 
tijd om uit te leggen hoe het werkt. De Klant is verplicht een gehuurd artikel compleet met toebehoren bij 
afhalen of in ontvangst nemen te keuren. Kennisgeving van herkenbare gebreken zal onmiddellijk na een 
dergelijke ophaling/ontvangst gegeven worden. Anders moet de klant de onberispelijke en contractconforme 
staat van het artikel/de accessoires bevestigen op het moment van ontvangst.

Inleveren — u moet de apparatuur de dag na uw huurdag tussen 9.00 en 12.00 uur inleveren. Gehuurde 
artikelen dienen te worden geretourneerd zoals overeengekomen. De Klant verbindt zich ertoe dit te doen. 
De huurperiode kan niet worden verlengd, tenzij met schriftelijke toestemming van 50.8 Rentals. Indien 
Opdrachtgever een gehuurd artikel blijft gebruiken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, 
wordt de huurrelatie niet geacht te zijn verlengd. Bij te late terugbezorging van gehuurde artikelen heeft 50.8 
Rentals recht op schadevergoeding, in welk geval de vergoeding wordt herberekend met inachtneming van 
de dag van daadwerkelijke terugbezorging en is Opdrachtgever gehouden tot schadevergoeding, voor elke 
dag vertraging, ter hoogte van van de overeengekomen dagvergoeding op basis van 50.8 Verhuur geldende 
prijslijst vermeerderd met de wettelijke btw. In elk geval van laattijdige inlevering is het volledige dagtarief 
verschuldigd, ongeacht het tijdstip van de inlevering. Gehuurde artikelen moeten worden geretourneerd in 
hun originele verpakking/verpakking en compleet met de bijbehorende documenten – b.v. 
gebruiksaanwijzing – voor zover verstrekt door 50.8 Rentals.

Schade & reparatie — Wanneer gehuurde artikelen na ingebruikname defect/beschadigd blijken te zijn, zal 
50.8 Rentals hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte worden gesteld. Een dergelijke kennisgeving 
vermeldt de aard van het defect/de schade samen met het tijdstip waarop het zich heeft voorgedaan. 
Gehuurde artikelen/accessoires mogen niet door Opdrachtgever of enige derde worden gerepareerd. Alle 
reparaties dienen te worden uitgevoerd door 50.8 Rentals. De Opdrachtgever die een gebrek niet tijdig en/of 
binnen de overeengekomen termijn meldt, is niet vrijgesteld van betaling van de huurprijs en heeft evenmin 
recht op enige vermindering daarvan.

Eigendom — 50.8 Rentals is te allen tijde de eigenaar van het gehuurde materiaal. Zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van 50.8 Rentals is het Opdrachtgever niet toegestaan een gehuurd artikel aan een 
derde te verhuren, te verkopen of in gebruik te geven. Opdrachtgever is verplicht 50.8 Rentals onverwijld 
schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen.

Lamp — kapotte lamp wordt opgeladen. Alleen normaal gebruik wordt niet in rekening gebracht.

3. VERHAAL, AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

50.8 Rentals verbindt zich ertoe het pand, de uitrusting en het materiaal in perfect werkende staat aan de 
Klant te verhuren. De Klant verbindt zich ertoe deze in dezelfde staat terug te bezorgen. Bij gebreke 
waarvan zullen de herstel- en herstelkosten aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
Huurapparatuur is inclusief verzekering, met een eigen risico van € 300 voor huur in onze studio's en € 600 



buiten onze studio's. Onze verzekering dekt geen diefstal. Het moet worden gedekt door de verzekering van 
de klant.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle personen die aanwezig zijn op de plaats waar de dienst wordt 
verricht en voor de gevolgen van hun handelen. De Klant verbindt zich ertoe alle veiligheidsmaatregelen te 
nemen die vereist zijn voor kostbaarheden die hij naar de gebouwen van 50.8 Rentals brengt. Hij verbindt 
zich ertoe 50.8 Rentals hiervan eerst op de hoogte te stellen.

50.8 Rentals kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, materiële en immateriële 
schade die zich voordoet in het pand en voor diefstal, verslechtering of schade in welke vorm dan ook die 
zich kan voordoen aan soorten, materialen, kleding of enig ander type goederen, dieren met inbegrip van die 
geleverd of meegebracht door de Klant, zijn vertegenwoordiger of zijn aangestelden. Daarom is de Klant 
verantwoordelijk voor het afsluiten van de verzekeringspolissen die nodig zijn om alle hierboven beschreven 
risico's te dekken. De Klant verbindt zich ertoe om op verzoek het overeenkomstige attest van 50.8 Rentals 
voor te leggen.

4. DIGITALE BESTANDEN EN DIENSTEN

50.8 Rentals is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door Opdrachtgever gebruikte beelden of 
computergegevens of verkregen met ter beschikking gestelde apparatuur. In het geval van een fout die is toe 
te schrijven aan 50.8 Rentals, gaat zijn aansprakelijkheid niet verder dan de levering van dezelfde 
technische middelen die ter beschikking werden gesteld aan de Klant om hem in staat te stellen de verloren 
of beschadigde gegevens opnieuw op te bouwen.

Wat betreft digitale vastlegging of retouchering, worden de werkbestanden drie maanden bewaard vanaf de 
datum van de betekening. Na deze termijn worden alle gegevens vernietigd.

5. RESERVERINGS-, BETALINGSVOORWAARDEN EN VERVALDATA

Prijzen — Alle prijzen op onze website (www.fiftypointeight.rentals) zijn in euro's en exclusief belastingen. Ze 
zijn niet onderhandelbaar.

Regio — De boeking van de apparatuur en andere diensten aangeboden door 50.8 Rentals vindt uitsluitend 
plaats via onze website: www.fiftypointeight.rentalsDeze service is alleen beschikbaar voor bedrijven in de 
volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

Overmacht — 50.8 Rentals behoudt zich het recht voor om de huururen van elke boeking te annuleren of 
aan te passen naar aanleiding van richtlijnen van de overheid met betrekking tot een uitzonderlijke situatie 
(pandemie, oorlog, avondklok ...) of een langdurige stroomstoring in verband met de energieleverancier.

Aanbetaling — Voor de eerste huur buiten onze faciliteiten wordt een aanbetaling van 100% van het totale 
bedrag (exclusief belastingen) gedaan om de huur van de apparatuur te bevestigen. Na de eerste huur 
wordt een aanbetaling van 50% van het totale bedrag (exclusief belastingen) gedaan om de huur van het 
materiaal te bevestigen.

Saldo — Het eindsaldo wordt gefactureerd wanneer de levering heeft plaatsgevonden in onze faciliteiten en 
de apparatuur is gecontroleerd door ons team. Het eindsaldo wordt betaald binnen 30 dagen vanaf de 
factuurdatum. In geval van laattijdige betaling is de Klant van rechtswege een nalatigheidsintrest van 10% 
per jaar verschuldigd, evenals een forfaitaire vergoeding van 75€.

Restitutie — In het geval van annuleringen die later dan 72 uur vóór de ophaaldatum worden ontvangen, 
wordt de aanbetaling van 50% niet terugbetaald.

6. GELDIGHEID

Indien enige bepaling van deze voorwaarden materiaalverhuur of een deel daarvan ongeldig is of wordt, 
blijven de overige bepalingen en de overige delen van de desbetreffende bepaling volledig van kracht.



Als een vertaling van deze voorwaarden voor het huren van apparatuur aan de Klant beschikbaar wordt 
gesteld, is dit uitsluitend voor informatieve doeleinden. In geval van discrepantie tussen deze vertaling en de 
voorwaarden voor het huren van materiaal, prevaleert de Franse versie van de voorwaarden voor het huren 
van materiaal.

7. GESCHILLEN

In geval van een juridisch geschil is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Brussel bevoegd.


