
 

 

           Algemene voorwaarden. 

 

Deze voorwaarden gelden zowel mondeling als schriftelijk voor iedere 

aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 123-Drive-in show gevestigd te Dordrecht en de 

opdrachtgever. 

 

 

1. indien de opdrachtgever de opdracht annuleert dient de opdrachtgever de 

navolgende vergoeding aan 123-Drive-in show te voldoen: 

A: Binnen 21 dagen voor de show 25% van het overeengekomen totaalbedrag. 

B: Binnen 14 dagen voor de show 50% van het overeengekomen totaalbedrag. 

C: Binnen 7 dagen voor de show 75% van het overeengekomen totaalbedrag. 

D: Binnen 48 uur voor de show 100% van het overeengekomen totaalbedrag 

 

2. Het is niet toegestaan gehuurde goederen zonder toestemming van 123-Drive-in show aan derden 

te verhuren. 

 

3. 123-Drive-in show is niet aansprakelijk voor eventuele geluidsoverlast. 

 

4. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde product 

onmiddellijk schriftelijk of telefonisch aan 123-Drive-in show  te melden. Zonder toestemming 

van ons mag de huurder niet tot reparatie overgaan. 

 

5. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor 

risico van de huurder. 

 

6. Bij diefstal, vermissing of schade word de nieuwwaarde van het product door 

berekend aan de huurder. 

 

7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor een veilige stroom aansluiting. 

 



 

 

 

8. Bij onheil als brand en andere calamiteiten, maar ook bij vechtpartijen, 

gooien met drank en andere situaties waarbij apparatuur en/of andere 

bezittingen van 123-Drive-in show aanwezig zijn, is 123-Drive-in show 

gerechtigd het optreden te staken. 

 

9. De ruimte, waarin wordt opgebouwd dient te zijn voorzien van een 

deugdelijke en goedbereikbare laad en losplaats. Eventuele afwijkingen 

moeten vooraf aangegeven worden aan 123-Drive-in show. 

 

10. Verhuur producten van 123-Drive-in show zijn tijdens het bezit van de huurder niet 

verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Transport-, brand- en 

stormschade komen ook voor rekening van huurder. 

 

11. Alle kosten met betrekking tot BUMA/STEMRA, SENA-rechten, die 

voortvloeien uit het doorhuurder ten gehore brengen van muziek, hetzij 

mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede 

uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore 

brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde 

apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder 

vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA en 

SENA. 

 

12. De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst 

bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het 

moment waarop de apparatuur de opslagplaats van 123-Drive-in show verlaat. 

 

 

13. Iedere aanbieding van 123-Drive-in show is vrijblijvend. Alle bij de aanbieding vermelde gegevens worden 

naar beste weten en kunnen gegeven, nochtans zonder dat de opdrachtgever/klant daaraan rechten kan 

ontlenen. 

 

 



 

 

14. De door 123-Drive-in show opgegeven prijzen bij huur en verhuur, bij verrichten van diensten en bij 

aanneming van werk zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren. Indien de door 123-Drive-in show  

opgegeven prijzen derhalve op de dag van casu quo huur en verhuur, casu quo bij de uitvoering van 

opgedragen diensten resp. werkzaamheden, niet gehandhaafd kunnen worden door oorzaken buiten de 

invloedssfeer van 123-Drive-in show, door welke oorzaak dan ook, dan behoudt 123-Drive-in show zich het 

recht voor deze prijsstijgingen door te berekenen. 

15.Bij overschrijding van de offerteprijs behoudt 123-Drive-in show het recht voor om op grond van een door 

123-Drive-in show te overleggen nacalculatie voor het meerwerk het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen. 

16.Kosten die voortvloeien uit voorschriften en/of  regelgeving van de opdrachtgever/klant of derden zullen te 

allen tijde worden doorberekend aan de klant. 

 

17.In alle gevallen wordt er een aanbetaling gehanteerd tenzij hiervan na overleg tussen partijen schriftelijk 

wordt afgeweken door 123-Drive-in show De aanbetaling betreft 50% na akkoord op offerte en dient te 

worden voldaan binnen de door 123-Drive-in show vastgestelde betalingstermijn. De opdrachtgever/klant 

ontvangt hiertoe een zogeheten aanbetalingsfactuur. De aanbetaling zal verrekend worden met de 

eindfactuur. 

18. De algemene huurprijzen en verkoopprijzen zijn gebaseerd op betaling conform onze 

betalingsvoorwaarden tenzij anders overeengekomen, exclusief BTW en af ons adres van vestiging (lees 

exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting apparatuur) waar de apparatuur in aanwezigheid van 

opdrachtgever/klant of door hem aangewezen derde gecontroleerd kan worden op de juiste werking en indien 

door opdrachtgever/klant gewenst, instructie wordt gegeven. De te verhuren of te verkopen apparatuur is in 

zijn uitvoering standaard. De klant/opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk na de levering te 

controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij 123-

Drive-in show worden ingediend binnen 10 dagen na leveringsdatum. Na verstrijken van voornoemde termijn 

geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de opdrachtgever/klant aanvaard. De 

opdrachtgever klant dient de gebrekkige zaken ter beschikking te houden van 123-Drive-in show. Door het 

indienen van de klacht wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever/klant ten aanzien van de in geschil 

zijnde zaken niet opgeschort. 

 

 



 

 

19.Wij behouden ons het recht voor om voor of tijdens een productie/opdracht deze te weigeren c.q. te 

staken, om welke reden dan ook. Wanneer een productie/opdracht afgebroken wordt door ons, zullen de 

verrichte werkzaamheden tegen kostprijs worden berekend. Tenzij het afbreken van de productie/opdracht het 

gevolg is van regelgeving van derden, de opdrachtgever/klant of van regelgeving die van overheidswege is 

ingesteld.Eventuele aanbetalingen zullen echter nimmer worden gerestitueerd. Onzerzijds zal altijd een 

opdracht geweigerd worden, wanneer naar onze mening de medewerking aan of uitvoering van de 

aangeboden opdracht strafrechtelijke risico’s dan wel gezondheidsrisico’s kan opleveren 

 

 

 

 

 

 

 

 


