Onze prijsoffertes zijn 30 dagen geldig vanaf de dag dat ze doorgestuurd zijn aan de potentiële
huurder. De prijsoffertes worden schriftelijk of per mail bevestigd voor verhuring. De verhuring gaat
enkel door onder voorwaarde dat het scherm nog vrij is voor de gekozen periode.
De oldtimer met ledscherm wordt geplaatst volgens wat er met de klant schriftelijk of via mail werd
afgesproken, rekening houdend met de beschikbaarheid van data, uur en locatie. Bij een dubbele
boeking kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen of dus stopzetten.
Bij plaatsing van het ledscherm verklaart de huurder een goede staat van de materiële goederen met
de overeengekomen slides.
Op het einde van de huurperiode wordt het oldtimerledscherm terug opgehaald. De materiële
goederen dienen in oorspronkelijke staat terug gegeven te worden. De huurder moet de verhuurder in
staat stellen om de oldtimer te kunnen ophalen op de datum die schriftelijk of via mail werd
afgesproken. Bij vertraging rekent de verhuurder een schadevergoeding aan. Deze is gelijk aan 50
euro per dag vertraging.
Het is verboden onder te verhuren aan derden. Met ‘derden’ wordt bedoeld aan buitenstaanders die
de algemene voorwaarden en prijsofferte niet rechtstreeks hebben bevestigd met Daca-Ledscreen.
Een bijkomend verbod is dus ten allen tijde om de oldtimer te verplaatsen. De oldtimer wordt geplaatst
op de locatie die werd afgesproken via mail of brief. Het verplaatsen van de oldtimer kan enkel en
alleen met een schriftelijke, afgestempelde goedkeuring van de verhuurder.
De huurder dient een elektriciteitsspanning te voorzien van 230 V/16A dat gekeurd is door een
erkende instantie.
De huurder zorgt ervoor dat de oldtimer op private grond staat en de nodige vergunningen of toelating
bezit. Wanneer deze vergunningen of toelatingen niet kunnen bewezen of getoond worden, is de
huurder aansprakelijk voor dit misdrijf.
Tijdens de verhuur zal de huurder verantwoordelijk gesteld worden voor materiële schade tijdens de
verhuur van het ledscherm. Ook bij live-beelden zijn alle materiële goederen de verantwoordelijkheid
van de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schadegevallen die plaatsvinden op locatie
door onzorgvuldige daad van de huurder. Dergelijke schadegevallen tijdens de verhuur worden
vergoedt door de huurder.

Wanneer er tijdens de huurperiode een eventueel defect voordoet, kan de verhuurder nooit
aansprakelijk gesteld worden en kan er geen schadevergoeding gevraagd worden.
Bij een annulatie van de huur van de oldtimer door de huurder wordt een geldbedrag aangerekend
onder de vorm van een schadevergoeding. Dit geldbedrag bedraagt:


20% van de huurprijs indien annulatie >= 20 dagen voor de huurperiode gebeurd is.



40% van de huurprijs indien annulatie >=10 en <20 dagen voor de huurperiode gebeurd is.



60% van de huurprijs indien annulatie minder dan 10 dagen voor de huurperiode gebeurd is.

Al onze facturen zijn te betalen contant bij levering of per overschrijving zoals overeen gekomen , op
rekeningnr BE03 7380 2510 0184 van Daca–Projects, Zeswegestraat 41 8750 Wingene – Zwevezele
BINNEN DE 15 DAGEN .
Bij niet-betaling van de factuur binnen de afgesproken termijn word een intrest van 10 procent
doorgerekend per jaar .
Indien er klachten zijn in verband met de aangerekende factuur moet dit gebeuren 15 dagen na de
factuurdatum met een aangetekend schrijven , zo niet word er van uitgegaan dat alles naar wens was
en volgens overeenkomst.
Bij eventuele geschillen is alleen de rechtbank van Brugge bevoegd.

