
 

Algemene Voorwaarden, Sightings Sound & Light Drive-in show, K.v.K. Eindhoven nr. 17173852 
 

1. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, inzake de Shows, die door Sightings 

Sound & Light met de organisatoren, contactpersonen en / of huurder afgesloten zijn. Het betreffende de in deze AV genoemde zaken en producten, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 

2. Definities 

In deze AV wordt verstaan onder: 

Verhuurder:  Sightings Sound & Light te Bladel 
Huurder:  Natuurlijk – of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst de Drive-in show boekt voor een bepaalde periode. 

Materialen:  Alle apparatuur, kabels en caseware die Sightings Sound & Light tot de beschikking stelt, bij zijn show. 

Vervoersmiddelen:  Alle bussen, auto’s, aanhangwagens en overige verplaatsingsmiddelen die aanwezig zijn op de show bestemming en gebruikt 
worden door één of meer natuurlijke personen van Sightings Sound & Light. 

 

3. Huurperiode 

De shows worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 4 uur. De huurperiode vangt aan op de drive-in showdatum. De duur van de 

beschreven periode van de show is zonder opbouw en afbouw, dit is wel inbegrepen in de prijs 
 

4. Tarieven 

De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De overeengekomen contractsom 

dient vooraf showdatum , tenzij formeel anders overeengekomen, contant worden betaald of binnen 14 dagen na ontvangst van factuur worden gestort op 

de aangegeven bankrekening van Sightings Sound & Light. 
 

5. Annulering 

Indien de huurder een overeenkomst getekend heeft en wenst deze te annuleren, dient de huurder dit schriftelijk kenbaar te maken. De kosten van 

annuleren zijn afhankelijk van de periode. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de aangegeven showdatum worden alleen de administratiekosten 

(€42,01 excl. btw) in rekening gebracht. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de aangegeven showdatum wordt 25% van de overeenkomst in rekening 
gebracht.  Bij annulering binnen 14 dagen voor de aangegeven showdatum wordt 50% van de overeenkomst in rekening gebracht. 
 

6. Gebruik 

De verhuurder, brengt te allen tijde bekwaam personeel mee met hun materiaal. 

Het gebruik is voor risico van de verhuurder, mits het gebruik verricht wordt door een natuurlijk persoon van de verhuurder. Bij vandalisme en / of diefstal 
is de huurder aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. 
 

7. Schade 

7.a Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen en vervoersmiddelen zijn ontstaan, door geen natuurlijk persoon van de verhuurder, ongeacht 

de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.  
7.b Alle schade die wordt aangericht, aan de materialen en de vervoersmiddelen die buiten de huurperiode vallen, ter plaatse van de opdracht, tijdens de 

opbouw en/ of afbouw en de tussen periode, door geen natuurlijke personen van de verhuurder, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor 

rekening van de huurder. 
 

8. Weigeringsrecht verhuurder 

De verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren. De verhuurder 

heeft het recht een opdracht vroegtijdig te beëindigen, in overleg met de organisatie in verband met omstandigheden. 
 

9. BUMA / STEMRA / SENA-rechten 

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA en SENA-rechten, die voortvloeien uit het ten gehore brengen van muziek door de verhuurder, hetzij 

mechanisch, hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, zijn geheel voor rekening 

van huurder. De verhuurder is vrijwaard tegen elke mogelijke aanspraak, ter zake van BUMA/ STEMRA en SENA. 
Voor meer informatie over BUMA/STEMRA verwijzen wij u beleefd naar hun site. www.bumastemra.nl 
 

10. Aansprakelijkheid 

De huurder is aansprakelijk voor de organisatie en de hierbij komende zaken. Alle stop- en/ of boeteopleggingen zijn voor rekening van de huurder. De 

verhuurder is hiervoor nooit aansprakelijk of nalatig te stellen. Ongevallen aan derden die niet gedekt worden door eventuele  
WA-verzekeringen zijn voor rekening van de huurder. De verhuurder heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.   
 

11. Stroomvoorziening 

De huurder wordt geacht een stroomvoorziening van minstens twee maal 16 Ampère 230 volt (geaard), éénmaal 16 Ampère 380 volt (5-pin CEE-

connector) of éénmaal 32 Ampère (5 pin CEE-connector) binnen een straal van 15 meter aan te leveren op één punt, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen. De huurder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en deugdelijkheid van deze stroomvoorziening. Alle schade en/ of problemen die hier 

uit voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.  
 

12. Persoonlijke voorzieningen 

De huurder dient het personeel dat de verhuurder beschikbaar stelt gratis te voorzien van voor naar redelijkheid voldoende (non-alcoholische) drank, tenzij 
anders overeengekomen. 
 

13. Parkeren/ laden en lossen 

De huurder dient één gratis parkeerplaats ter beschikking te stellen binnen een straal van 50 meter van het aangegeven adres. Het laden en lossen dient 

direct ter plaatse mogelijk te zijn binnen een afstand van 10 meter. Het opstelen op een hogere – of lagere gelegen verdieping dan de begane grond is 
mogelijk, mits dit aangegeven wordt op de aanvraag. 
 

14. Diensten buiten de shows van Sightings Sound & Light 

Bij andere dienste dan overeengekomen met de  hier bovengenoemde toepasselijkheid, gelden andere algemene voorwaarden. De verhuurder is niet 

verplicht deze te verstrekken. De verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor de inhoud hiervan. Wanneer er andere diensten 
aangegaan worden met de verhuurder dient de huurder rekening te houden met andere algemene voorwaarden en hier tevens mee akkoord te gaan. 
 

15. Verhuring aan derden 
Het verhuren van de diensten van Sightings Sound & Light aan derden is toegestaan mits er gehouden wordt aan deze AV. De huurder mag maximaal 

10% afwijken van de vooraf afgesproken prijzen. De huurder die de overeenkomst aangaat met Sightings Sound & Light blijft verantwoordelijk. 
Als er afgeweken wordt van het winstpercentage heeft Sighting Sound & Light het recht het verschilbedrag te incasseren. Bij contracten met een langere 

duur vervalt de 10% regeling. 
 

16. Overeenkomsten / contracten langere periode 

Alle bedrijven, organisaties en verenigingen die een overeenkomst/ contract met de diensten van Sightings Sound & Light aangaat voor een langere 
periode dient zich te houden aan de AV. Wanneer er afgeweken wordt van deze AV zal Sightings Sound & Light maatregelen treffen.  

Bedrijven die een overeenkomst/ contract aangaan voor een langere periode zijn verplicht om minimaal  3 boekingen te plaatsen.  
 

17. Feestinformatie 
De huurder is verplicht enige informatie te verstrekken over de locatie, stroomvoorziening en het soortfeest aan de verhuurder. De informatie wordt 
gevraagd doormiddel van een feestinformatie formulier deze dient vroegtijdig, volledig en correct te worden ingevuld door de huurder. 

http://www.bumastemra.nl/

