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Verhuur voorwaarden van: 
 
L.J.C. Geerlings h.od.n. Laurens Geerlings Licht en Geluid 
Winkeldijk 21 
3645 AR Vinkeveen 
 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Nederland: 302311880000 
Verhuur voorwaarden 

 
Onderstaande is belangrijk voor een afhandeling van uw huuropdracht. Lees onderstaande goed door en voorzie 
LG2 tijdig van gevraagde informatie. 

• Op al onze leveringen, overeenkomsten en aanbiedingen zijn, naast de onderstaande verhuur voorwaarden, onze 
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. 

• De gehuurde apparatuur kunt u zelf komen afhalen, u kunt dit ook door Laurens Geerlings Licht en Geluid (LG2) 
laten verzorgen. De kosten hiervoor hangt af van de hoeveelheid apparatuur en het aantal kilometers dat gereden 
wordt. 

• Het is vanzelfsprekend dat alle gehuurde materialen in dezelfde conditie en op de afgesproken tijden kunnen 
worden opgehaald of worden teruggebracht. 

 
Legitimatie en bankafschrift - BELANGRIJK! 

• Bij het afhalen van de apparatuur dient u er rekening mee te houden dat u een recent (maximaal 2 weken) oud 
bankafschrift meebrengt en een geldig Nederlands legitimatiebewijs (alleen Nederlandse paspoorten en rijbewijzen 
toegestaan) meebrengt. Het volledige huurbedrag dient bij afhalen te worden voldaan, evenals de borgsom die wij 
van te voren bepalen voor de te huren materialen. De hoogte van de borgsom wordt bepaald aan de hand dan de 
gehuurde apparatuur, maar bedraagt minstens 150,- euro. 

• U kunt het totaalbedrag ook aan ons overmaken. Houd u er wel rekening mee dat overschrijvingen vaak 2 dagen in 
beslag nemen. Het is niet mogelijk om met PIN of chipknip te betalen. 

• Wanneer u aan een van de bovenstaande eisen niet kan voldoen zijn wij genoodzaakt de huur overeenkomst te 
ontbinden en het gehuurde niet mee te geven. 

• Retourneren van de gehuurde apparatuur moet altijd op de afgesproken datum en op het afgesproken tijdstip 
gebeuren. Wanneer dit niet gebeurt heeft u de kans dat dit in rekening wordt gebracht. In deze offerte staan de 
tijden van ophalen en retourneren, deze worden in overleg met u bepaald. 

• De prijzen in deze offerte zijn per dag en zijn exclusief 19% btw (tenzij anders aangegeven). De offertes zijn 
maximaal 2 weken geldig of tot 3 dagen voor aanvang van de planningperiode. 

• Bij annulering van de te huren apparatuur 3 tot 7 dagen voor het ingaan van de planningdata brengen wij 20% van 
de huursom in rekening. Bij 1 tot 3 dagen voor het ingaan van de huurdata brengen wij 50% van de huursom in 
rekening. Wanneer u 0 tot 24 uur voor het ingaan van de huurdata of tijdens de huur annuleert brengen wij de 
gehele huursom in rekening. 

• Het is zeer belangrijk om te weten dat u zelf aansprakelijk bent voor de gehuurde apparatuur wanneer dit in uw 
bezit is. Denk er dus altijd goed aan dat u de apparatuur op de juiste manier vervoert en goed in het zicht houdt. 
Laat nooit u auto of bestelauto alleen, ook niet voor heel even. In vijf minuten tijd kan er al veel uit uw auto 
verdwijnen, is in het verleden gebleken! Denk er dus altijd goed aan dat de apparatuur altijd veilig staat, hoe 
moeilijk dit soms ook kan zijn, dat bespaart u en ons een hoop ellende. 

 
Wij raden u aan om onze algemene leveringsvoorwaarden door te nemen. U kunt deze vinden op 
www.lg-lichtengeluid.nl 
 
Zodra u mondeling of schriftelijk akkoord geeft op een offerte/ prijsopgaaf bevestigd u de huurvoorwaarden en de 
algemene leveringsvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord gaat. 
 

Vinkeveen, 28 februari 2013 


