
Algemene leveringsvoorwaarden Music & Show Productions BV per 01-05-2021 

1. Onderwerp van deze overeenkomst  
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van kracht voor alle overeenkomsten waarbij 
Music & Show Productions BV, verder genoemd Music & Show Productions, goederen 
aan derden in verhuur afstaat. De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van, en 
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  
 

2. Levering en terugbezorging  
De huurder dient zelf de goederen bij Music & Show Productions af te halen en op 
gebreken te controleren. Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de 
goederen terstond terug te bezorgen, in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) 
waarin ze zijn afgeleverd. Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief 
reserveonderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen onderdelen 
ingeleverd te worden. Indien dit niet het geval is, is huurder verplicht de tegenwaarde 
van de vervangen onderdelen te vergoeden aan Music & Show Productions. Zo nodig 
wordt de tegenwaarde van de vervangen onderdelen gecompenseerd met de borgsom. 
Indien de gehuurde goederen na afloop van de huurovereenkomst niet tijdig  
worden geretourneerd, zal voor iedere dag dat de goederen te laat geretourneerd zijn 
de dagprijs in rekening worden gebracht.  
 

3. Leveringstermijn  
Opgaven betreffende afleveringstijden zullen door Music & Show Productions zo veel 
mogelijk stipt worden aangehouden. Overschrijding van de aflevertijd kan echter 
nimmer ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.  
 

4. Kosten  
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, 
reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere 
oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten 
daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.  
 

5. Duur van de overeenkomst en annulering  
1. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde in de overeenkomst 

gespecificeerde duur. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van een 
dag als een gehele dag.  

2. Bij annulering van een gesloten overeenkomst tot 3 maanden voor de huurdatum 
wordt 50% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening gebracht.  
Daarna zal 100% van de overeengekomen huurprijs aan huurder in rekening worden 
gebracht. Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.  

 

 



6. Prijzen  
1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van 

prijswijziging.  
2. Gehanteerde prijzen luiden in Euro’s, exclusief omzetbelasting en per 24 uur, af ons 

magazijn, tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken. 
3. Betaling geschieden altijd contant, vooraf te worden voldaan, tenzij anders is 

overeengekomen.  
 

7. Afrekening  
1. Rekeningen moeten per factuurdatum zonder enige korting of compensatie worden 

voldaan, tenzij anders is overeengekomen.  
2. Het inroepen van eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegen 

vorderingen van huurder op grond van deze overeenkomst of van andere 
overeenkomsten is nadrukkelijk uitgesloten.  

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn berekent MS Productie 
vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling een rente van 1,5% per maand. 
Alle kosten welke Music & Show Productions door niet tijdige betaling maakt, zowel 
in als buiten rechte, komen voor rekening van de huurder.  
 

8. Verplichtingen huurder  
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen 
van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder.  
1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen.  
2. Geen veranderingen aan de goederen aan te brengen.  
3. Music & Show Productions te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te 

verschaffen.  
4. Aanspraken van derden op gehuurde goederen af te wijzen en Music & Show 

Productions ter zake te vrijwaren.  
5. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke 

toestemming van Music & Show Productions te doen geschieden.  
6. De gehuurde goederen te behandelen als een goed huisvader betaamt en te allen 

tijde zorg te dragen voor een veilig gebruik en veilige plaatsing/ opslag van de 
goederen. Dit zowel voor wat betreft de risico’s voor de mensen die ermee werken 
of op een andere manier gebruik van maken, als de kans op beschadiging, diefstal, 
vermissing of verlies. In het geval van beschadiging, diefstal, missing of verlies van de 
goederen, is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk, ongeacht de genomen 
maatregelen ter voorkoming hiervan. 
 
 
 
 
 

 



9. Borgsom en legitimatie 
1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, 

aan Music & Show Productions een door Music & Show Productions vast te 
stellen borgsom te geven.  

2. Music & Show Productions behoudt zich het recht voor vervallen 
verhuurtermijnen te compenseren met de borgsom, evenals de kosten van 
reparatie en/of reiniging.  

3. Music & Show Productions is verplicht deze borgsom bij de beëindiging van het 
verhuurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen 
jegens Music & Show Productions heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.  

4. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, 
zich middels TWEE geldig legitimatiebewijzen te legitimeren.  
 

10. Meldingsverplichtingen huurder  
1. Huurder dient Music & Show Productions onverwijld in te lichten indien beslag wordt 

gelegd wordt op de huurders roerende goederen of onroerende goederen of op de 
onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige wijze de eigendomsrechten van 
Music & Show Productions dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van 
faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn 
betalingen om andere redenen heeft gestaakt.  

2. In de hierboven sub 10.1 bedoelde gevallen is huurder verplicht om de beslag 
leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage geven van de 
onderhavige overeenkomst.  
 

11. Schade en gebreken  
1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan 

Music & Show Productions te melden. Zonder toestemming van Music & Show 
Productions mag de huurder niet tot reparatie overgaan.  

2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Music & Show 
Productions slechts in zijn eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.  

3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van huurder 
heeft ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende 
goederen gedurende de verdere duur van deze overeenkomst.  

4. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor alle schade die is ontstaan tijdens 
de huurperiode. Beschadigde goederen zullen door Music & Show Productions weer 
in goede staat worden terug gebracht, waarbij de kosten worden doorberekend aan 
de huurder. Gestolen, verdwenen of vermiste goederen zullen tegen 
vervangingswaarde aan huurder worden doorberekend. Eventuele gevolgschade 
zoals omzetderving zal ook aan de huurder worden doorberekend. 
 
 
 

 



12. Aansprakelijkheid  
1. De huurder is vanaf het moment dat Music & Show Productions goederen aan hem 

heeft geleverd aansprakelijk voor alles schade die wordt veroorzaakt door en/of met 
deze goederen. 

2. Ook is de huurder aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.  
3. De huurder zal in het geval van diefstal, verlies of schade aan goederen welke door 

Music & Show Productions aan hem zijn geleverd hiervan direct melding maken aan 
Music & Show Productions. Tevens zal de huurder in geval van diefstal hiervan direct 
aangifte doen bij de politie van de gemeente waar de diefstal heeft plaatsgevonden. 
De huurder zal Music & Show Productions een kopie van de aangifte verstrekken. 

4. De huurder dient er te allen tijde voor te zorgen dat de door Music & Show 
Productions aan hem geleverde goederen adequaat zijn verzekerd tegen alle 
denkbare risico’s, waarbij met name genoemd het risico van diefstal, vermissing of 
verlies, gedurende de periode dat hij de beschikking heeft over de geleverde 
goederen. Discussies over schade, diefstal, vermissing, dan wel verlies aan/ van de 
gehuurde goederen kunnen nooit een reden zijn om aansprakelijkheid af te wenden. 
Op opdrachtgever blijft hiervoor te allen tijde verantwoordelijk. 

5. Indien Music & Show Productions goederen van derden heeft ingezet om aan de 
overeenkomst met de huurder te voldoen, zullen ook deze goederen gedurende de 
huurperiode beschouwd worden als zijnde goederen van Music & Show Productions.  

6. Voor de schade die aan de huurder of aan derden direct of indirect ingevolge het 
gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Music & Show 
Productions niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn 
van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een 
constructiefout in de gehuurde goederen. De huurder zal Music & Show Productions 
ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaarden.  

 
13. Opzegging  

1. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de 
gehuurde goederen bij Music & Show Productions, indien partijen zijn 
overeengekomen, dat Music & Show Productions bij beëindiging van deze 
overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een 
opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen. Opzegging van de 
huurovereenkomst bij overeenkomsten voor bepaalde tijd of langer dan de 
overeengekomen tijd dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.  

2. Music & Show Productions is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de  
overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te houden en eventueel verhuurd 
materiaal af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van 
Music & Show Productions indien huurder:  
A. Enige voor hem uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet 

geheel of noch tijdig is nagekomen.  
B. In staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt 

 



Ontbinding vindt eveneens plaats indien conservatoir of executoriaal beslag wordt 
gelegd op huurders roerende goederen, of op een gedeelte daarvan. Wanneer de 
huurder in staat van faillissement geraakt, heeft door het enkel verloop van de 
overeengekomen huur/betalingstermijn, dan wel door het enkel plaatsgrijpen van 
een der gemelde omstandigheden Music & Show Productions, het recht om zonder 
nader sommatie, een onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met 
de kosten te vorderen en/of zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige 
huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en het verhuurde 
onverwijld tot zich te nemen, onverminderd Music & Show Productions recht om van 
huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen. Music & Show 
Productions kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen de huurovereenkomst met 
huurder ontbinden zonder hiervoor schadeplichtig te zijn.  

14. Vervaging 
Indien huurder buiten staat, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Music 
& Show Productions terug te (laten) bezorgen. De huurder dient aan Music & Show 
Productions een door Music & Show Productions te bepalen schadevergoeding te 
betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.   

15. Verzekering/ Dekking   
 De verzekerde objecten zijn verzekerd tegen alle plotselinge en onvoorziene 
beschadigingen, exclusief eigen gebrek en gevolgschade hiervan. Het risico van diefstal is 
ook gedekt, maar dan alleen als de diefstal is voorafgegaan aan braak aan het pand of 
aan het gedeelte van het pand waarin zich de verzekerde objecten bevinden. Verzekerd 
is ook de diefstal tijdens gebruikelijke werkuren na braak aan het deugdelijk afgesloten 
vervoermiddel zowel wanneer transport al daadwerkelijk begonnen is en nog niet 
beëindigd. Onder de gebruikelijke werkuren zijn begrepen de werkzaamheden overdag 
en de werkzaamheden gedurende nachtelijke uren. Per gebeurtenis is er een eigenrisico 
voor de huurder van € 5.000,00. Als het schadebedrag lager is dan het eigenrisico, zal de 
daadwerkelijke schade aan de huurder in rekening worden gebracht.  

16. Diversen   
 Wijzigingen en aanvullingen of de annulering van deze overeenkomst zijn slecht geldig 
indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken (ook als zij voor de 
afsluiting van de overeenkomst zijn gemaakt) zijn niet geldig voor zover zij met de 
bovenstaande bepalingen in strijd zijn.   

17. Geschillen   
 Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en Music & Show Productions 
verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar Music & Show Productions gevestigd 
is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang 
van aard van het geschil bij het kantongerecht of de arrondissement rechtbank worden 
aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter. Alle hieruit voortvloeiende 
kosten zijn voor rekening van de huurder.   


