Aanvullende voorwaarden Partyservice van den Heuvel gevestigd te Werkendam
Voor de verhuur van tenten
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 18127634

Artikel 1
1. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de vennootschap
onder firma Partyservice van den Heuvel gevestigd aan de Leeghwaterstraat 17 te 4251 LM
Werkendam.
2. Voornoemde algemene voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing
op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten omtrent het verhuren van
tent/tenten.
3. Tent/tenten: de in eigendom toebehorende tent/tenten en verdere aanhorigheden aan Van
den Heuvel, welke in huur aan de wederpartij ter beschikking wordt/worden gesteld, geleverd
en/of geplaatst. Alsmede tent/tenten (en aanhorigheden) van derden die door Van den Heuvel
in huur aan de wederpartij ter beschikking wordt/worden gesteld, geleverd en/of geplaatst.
4. Enige afwijking van de aanvullende voorwaarden doet aan de toepasselijkheid van de
overige voorwaarden niet af.
5. Het onredelijk verklaren van één of meerdere bepalingen door de bevoegde rechter maken
de overige bepalingen van de aanvullende voorwaarden niet onredelijk.
Artikel 2
Het is de wederpartij niet toegestaan één of meerdere tent/tenten of onderdelen daarvan aan
derden onder te verhuren dan wel in bruikleen te geven, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 3
1. Van den Heuvel heeft het recht de prijzen naar redelijkheid te herzien.
2. Van den Heuvel heeft het recht een waarborgsom van de wederpartij te verlangen, alvorens
Van den Heuvel overgaat tot het plaatsen van de tent/tenten.
3. Indien de wederpartij zijn of haar verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt is Van den
Heuvel gerechtigd de waarborgsom onder zich te houden en indien vereist te verrekenen.
Artikel 4
1. Indien vereist draagt de wederpartij zorg voor toestemming, vergunning en/of ontheffing
voor plaatsing van de tent/tenten. Het ontbreken van de vereiste toestemming, vergunning
en/of ontheffing komt geheel voor risico en rekening van de wederpartij.
2. De wederpartij bepaalt waar de tent/tenten word(en) geplaatst, waarbij hij of zij Van den
Heuvel inlicht over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken in of op
de grond. De wederpartij is verplicht uiterlijk vier werkdagen voor aanvang van de
huurperiode een zogeheten Klic-melding te doen en Van den Heuvel van deze bevindingen op
de hoogte te brengen.
3. Indien Van den Heuvel de door de wederpartij aangewezen plaats(en) onveilig of
ongeschikt acht, kan Van den Heuvel van de wederpartij een andere plaats/locatie verlangen.
4. De wederpartij draagt er zorg voor dat de betreffende plaats/locatie vrij en ontruimd is.
5. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de wegen naar en op de bestemming goed en
tijdig berijdbaar zijn voor allerlei soorten transportmiddelen.
6. Alle kosten als gevolg van het niet-naleven van voornoemde vereisten, waaronder o.a.
schade aan kabels en leidingen als bedoeld in lid 2, komen voor rekening van de wederpartij.
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Artikel 5
1. Ingeval de tent/tenten op een podium dienen te worden geplaatst, dient dit vooraf aan Van
den Heuvel te worden medegedeeld.
2. Van den Heuvel is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken die ontstaan zijn door
een ondeugdelijk podium, welk podium niet door Van den Heuvel is geleverd. Schade en/of
gebreken aan de tent/tenten (en aanhorigheden) van Van den Heuvel als gevolg van een
ondeugdelijk podium zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Schade, gebreken of ongevallen als gevolg van het niet-naleven van instructies van Van
den Heuvel omtrent het gebruik van een podium (dat door Van den Heuvel is geleverd) of een
ondeugdelijke ondergrond komen voor rekening van de wederpartij.
Artikel 6
1. Het is de wederpartij en derden niet toegestaan:
a. aan de tent/tenten constructieve wijzigingen aan te brengen;
b. de tent/tenten te veranderen, wijzigen of bewerken zoals het aanbrengen van plakband,
crêpepapier, stift, verf, punaises, spijkers, schroeven, touw etc.;
c. aan/in de ten/tenten te zagen, spijkeren, lassen, knippen, plakken, snijden, (be)spuiten
etc.;
d. de tent/tenten zo te gebruiken dat er bodem- en/of milieuverontreiniging optreedt;
e. aan/in de tent/tenten voorwerp op te hangen.
2. Alle schade en/of extra werkzaamheden die toe te rekenen zijn aan lid 1 worden bij de
wederpartij in rekening gebracht.
3. Lid 1 is tevens van toepassing op goederen die bij de tent/tenten horen, zoals opleggers,
trailers, hoezen, gereedschap etc..
Artikel 7
1. De wederpartij is gedurende de huurperiode verplicht:
a. de tent/tenten ingeval van sneeuwval zodanig te verwarmen dat er sprake is van
continue dooi ter voorkoming van instortingsgevaar;
b. de tent/tenten te voorzien van de vereiste noodverlichting en brandblusmiddelen;
c. zich op de hoogte te houden van de weersomstandigheden;
2. Indien de weersomstandigheden verslechteren dient de wederpartij maatregelen te treffen,
zoals het sluiten van openingen en toegangen. Indien redelijkerwijs vereist dient de
wederpartij Van den Heuvel op de hoogte te stellen van de weersveranderingen.
3. Alle schade die ontstaat als gevolg van het niet naleven van lid 1 komen geheel voor
rekening van de wederpartij.
4. Van den Heuvel is gerechtigd op kosten van de wederpartij handelingen te verrichten die
ervoor zorgdragen dat aan lid 1 wordt voldaan.
Artikel 8
1. Onderhoudskosten omtrent de tent/tenten komen in beginsel voor rekening van Van den
Heuvel.
2. Ingeval er schade wordt geleden wegens opzet, nalatigheid, grove schuld door de
wederpartij of derden of als gevolg van het niet-naleven van artikel 6 lid 1 of artikel 7 lid 1,
zullen de kosten in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
3. Schade aan bestrating als gevolg van de op- en afbouw van de tent/tenten zijn geheel voor
rekening van de wederpartij.
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Artikel 9
Van den Heuvel is verplicht de tent/tenten tijdig en in goede orde aan de wederpartij ter
beschikking te stellen.
Artikel 10
Zowel de wederpartij als Van den Heuvel zijn gerechtigd de overeenkomst per direct te
ontbinden als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming als bedoeld in artikel 6:74
Burgerlijk Wetboek, aan de zijde van de wederpartij of Van den Heuvel.
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