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1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van roerende zaken 
welke door Wavesound Events, hierna te noemen “Verhuurder” wordt gesloten en voor zover 
van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 

2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk 
anders overeengekomen. Bij niet tijdige prestatie dient de huurder Wavesound Events 
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Indien Wavesound Events door overmacht, te weten 
elke van de wil van Wavesound Events onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de 
overeenkomst tijdelijk en blijvend verhinderd niet, niet juist, of niet tijdig kan leveren, is de 
Wavesound Events niet, of indien de wederpartij een consument is, ten hoogte van het bedrag 
van de huurprijs aansprakelijk. 

2 De huurovereenkomst wordt van kracht op het moment van tekenen van de offerte. De 
gebruiksperiode is de periode die start bij het verlaten van het depot van de verhuurder, of bij 
aflevering door de verhuurder en eindigt bij teruggave door de huurder aan de verhuurder. 

3 De huurder dient bij het sluiten van de overeenkomst of, indien de overeenkomst 
digitaal of telefonisch gesloten is, bij afhaal van de producten, een geldig legitimatiebewijs te 
overleggen, zoals een rijbewijs. Daarnaast dient de locatie waar het verhuurde naartoe gaat 
bekend te zijn bij de verhuurder.  

4 De huurder dient bij afhaal, of levering van de materialen het gehuurde te controleren. 
Indien zij naar zijn mening gebreken vertonen, niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit 
onverwijld telefonisch te melden bij Wavesound Events. Door de zaken te gebruiken doet 
huurder afstand van het recht te reclameren.  

5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder is het de huurder 
niet toegestaan om de gehuurde zaak aan derden te verhuren, verkopen of anderszins te 
vervreemden. Evenmin mag de huurder het geheel of gedeeltelijk anders dan hem werd 
aangeleverd demonteren of repareren.  

6 De gehuurde materialen zijn geheel en al voor risico van de huurder vanaf het moment 
dat hij deze in ontvangst heeft genomen. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, 
verduistering, bezwaring, waardeloos worden en in het algemeen voor elke gebeurtenis 
waardoor hij niet in staat is om het gehuurde bij het einde van de huur weer aan Wavesound 
Events terug te geven in dezelfde staat als waarin het hem ter beschikking werd gesteld, 
ongeacht of het hem enige schuld treft. Goederen welke verloren gaan of vermist raken 
alsmede door breuk en beschadiging worden in rekening gebracht. Eventuele reinigingskosten 
en reparatiekosten komen voor rekening van de huurder. 
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3 Betaling dient in de regel contant bij aflevering der goederen plaats te vinden. Een 
aanbetaling van 50% op de totaalfactuur behoort tot de mogelijkheden. In alle gevallen dienen 
de nota’s van Wavesound Events binnen 14 dagen na dagtekening te voldaan zijn. Bij in 
gebreke blijven van betaling zal er een rente van 8% per maand verschuldigd worden. Bij 
lange gebruiksperiodes dient de huur per 4 weken vooruit te worden betaald. Wanneer de 
huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde betalingstermijn kan 
Wavesound Events de huurder in een procedure betrekken. Het is een huurder niet toegestaan 
om zonder schriftelijke toestemming van Wavesound Events facturen met elkaar te 
verrekenen of op te schorten.  

7 Borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij 
moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worden beschouwd als 
een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden terug gegeven, nadat gebleken is 
dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op interest.  

8 Offerten zijn beperkt geldig. 14 dagen na dagtekening vervalt de offerte. De Huurder 
tekent digitaal de geleverde offerte voor akkoord en verbind zich aan deze huurvoorwaarden. 

9 De gespecificeerde offerte wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden. 
Hierop staat onder andere te lezen 

• Prijzen zijn exclusief BTW 
• Transportkosten die door ons worden berekend zijn mede afhankelijk van de te rijden 

afstand. Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie. Wij overleggen van 
tevoren met u over deze kosten! In de regel zijn deze kosten € 0,25 per gereden km. 

• Uitsluitend de gebruiksdagen worden door ons in rekening gebracht. 
• Voor langere huurperiodes geldt een aangepast tarief. 

10 Huurder is gerechtigd deze huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de 
materialen, doch voor het feitelijk gebruik hiervan. Huurder dient Wavesound Events in het 
geval van annulering schriftelijk op de hoogte te stellen. Bij annulering tot 30 kalenderdagen 
voor het ingaan van de huurovereenkomst dient de huurder 50% van het totaalbedrag te 
betalen in het geval binnen dertig kalenderdagen wordt geannuleerd is huurder 80 % van het 
totaalbedrag verschuldigd. Indien de annulering binnen een week plaatsvindt, geldt 100% van 
het totaalbedrag. Voor het huren van een springkussen geldt een annuleringsperiode van 3 
dagen. 

11 Wavesound Events aanvaart geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ontstane 
ongevallen e.d., welke kunnen voortvloeien uit het gebruik of vervoer van het materiaal. 
Wavesound is verder op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of 
vermissing ten gevolge van huur van de materialen. Wavesound kan niet aansprakelijk gesteld 
worden in het geval de gehuurde materialen niet aanwezig zijn buiten haar toedoen of nalaten. 
De veiligheid in het gebruik van de materialen is een zaak van de huurder zelf 

12 Verankering van tenten en springkussens geschiedt d.m.v. grondankers die rondom het 
object de grond in worden gedreven (voor springkussens, stormbanen en attracties zie onze “ 
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gebruiksvoorwaarden springkussens en attracties”). Indien dit i.v.m. de ondergrond niet 
mogelijk is dienen de benodigde gewichten door huurder te worden vergoed. Het verwijderen 
van grondankers, schoren etc. mag alleen door personeel van Wavesound Events geschieden. 
Wavesound Events kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bestrating, 
leidingen of ondergrond. Gedurende de op- en afbouw van de tenten mogen er beslist geen 
andere werkzaamheden op de bouwplaats worden uitgevoerd. Het terrein dient vlak en 
horizontaal te zijn en onder alle weersomstandigheden bereikbaar te zijn met zwaar verkeer. 
Eventuele spoorvorming en herstel van het terrein komen ten laste van de huurder. 
Wavesound Events adviseert huurders de gehuurde goederen tegen brand, storm, diefstal, 
waardeloos worden, aansprakelijkheid etc. te verzekeren. Huurder aanvaart alle risico’s die 
voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde goed. Huurder verklaart de nodige 
veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. eventuele risico’s. De huurder verplicht zich bij 
sneeuwval de tent onmiddellijk te verwarmen met daarvoor bestemde apparatuur zodat 
volledige ontdooiing i.v.m. instortingsgevaar gegarandeerd is. De huurder dient altijd voor de 
benodigde wettelijke vergunningen zorg te dragen. Eventueel benodigde certificaten zijn op 
aanvraag beschikbaar te stellen door de verhuurder.  
  
12 Op alle huurovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank  te 
Roermond is bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen en vonnis te spreken tenzij de 
Kantonrechter daartoe bevoegd is.  
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