Algemene leveringsvoorwaarden Mobiloscoop B.V.
Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde
goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Mobiloscoop, verder
te noemen verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder
te noemen huurder.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van de huurovereenkomst, geldt een gedeelte van een dag als
een gehele dag.
Artikel 3. Levering en terugbezorging.
3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van
het huurovereenkomst, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is
overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde
goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het
gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg.
Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks
geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4. Leveringstermijn.
Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te
bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen
leveringstermijn te houden.
Artikel 5. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
5.1. De huurder is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/ of de goederen, deze grondig
te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist
mocht zijn dient de huurder de verhuurder terstond op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet
onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij
grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin
het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
Artikel 6. Verplichtingen huurder.
6.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze
overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de
verhuurder te doen geschieden.
6.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;
c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/ of afvoer van gehuurde;
d. Aansluitmogelijkheden voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;

Artikel 7. Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden,
het gebruik van ongeschikte accessoires, onjuiste elektriciteitsvoorziening, abnormale omstandigheden
zoals; Omgevingstemperatuur, vocht, extreem veel stof en/of rook, of enig andere oorzaak die niet als
normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de
huurder in rekening gebracht.
Artikel 8. Waarborgsom. Indien van toepassing.
8.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder
een waarborgsom te betalen zoals genoemd in de overeenkomst.
8.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de
waarborgsom, evenals de kosten van reparatie
8.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op
dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, terug te geven.
Artikel 9. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de
tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen
verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 10. Schade en gebreken.
10.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de
verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie
overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn
eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
10.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door
derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan
worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening
gebracht.
Artikel 12. Aansprakelijkheid.
11.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde
goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter
zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
11.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het
gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.
Artikel 13. Mededelingsverplichtingen huurder.
13.1. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn
roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien
op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde
geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn
betaling om andere reden heeft gestaakt.

Artikel 14. Vergunning voor openbare vertoningen.
14.1 Huurder is verantwoordelijk voor de openbare vertoning van DVD, Blu-ray, (live) TV uitzendingen en
overige beelden waarvan de rechten niet vrijgegeven zijn.
Huurder kan in overleg de rechten af laten kopen door verhuurder. Dit zal in een overeenkomst
vastgelegd worden, waarbij de kosten voor een vertoningvergunning apart aangegeven worden.
Artikel 15. Opzegging / annulering / opschorten.
15.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
Indien de huurder de overeenkomst opzegt of anderszins de voorstelling annuleert tot 2 maanden voor
de geplande datum van de voorstelling, is huurder 10% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
Bij opzegging of annulering anderszins door de opdrachtgever in de periode van 2 maanden tot 48 uur is
huurder 40% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. 48 uur of korter voor de geplande datum
van de voorstelling is huurder 60% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
Indien de huurovereenkomst wordt opgezegd door verhuurder, zal verhuurder in overleg met huurder
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan huurder toerekenbaar zijn. In dat laatste
geval, gelden bovengenoemde percentages.
Uitsluitend indien huurder door slechte weersomstandigheden genoodzaakt is een openluchtvoorstelling
te annuleren, is huurder bij een dergelijke annulering tot 8 uur vóór de geplande aanvang van een
voorstelling geen vergoeding verschuldigd. De huurder zal echter in geval va slechte weersvoorspellingen
in een indoor locatie moeten kunnen voorzien en/of een alternatieve datum moeten kunnen noemen om,
het hetgeen in de huurovereenkomst vermeld staat, alsnog voortgang te kunnen geven.
Alternatieve data en locatie zullen altijd in overleg met verhuurder vastgelegd worden.
15.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin
het verstrekt is, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de
goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, is de verhuurder gerechtigd de huurder de
reparatiekosten in rekening te brengen.
15.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de
huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
als ontbonden te beschouwen.
15.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is
verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een
bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het
huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.
Artikel 16. Overmacht.
Huurder en verhuurder zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst,
indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun
schuld, genaamd overmacht.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is de verplichtingen na
te komen.
Artikel 17. Betaling.
17.1. De wijze van betaling zal in onderling overleg worden bepaald.
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