
 

 

 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders vermeld op de factuur. 

2. De dansvloeren en toebehoren worden geleverd in perfecte staat en volledig conform de huurovereenkomst. De klant wordt 

daarom verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en ons, op straffe van verval, uiterlijk binnen de twee uur 

na de in ontvangstname ervan te verwittigen, indien er enig tekort of gebrek wordt vastgesteld. Dit geldt eveneens voor 

klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten. De verwittiging dient telefonisch te gebeuren op het 

nummer 0473 984 904, gevolgd door een email op info@dansvloerenverhuur.be. 

3. Sensible Solutions – Sytse Hilverda kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door het 

foutief leggen van de dansvloer. 

4. Sensible Solutions – Sytse Hilverda kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele lichamelijke of materiële schade 

gedurende de verhuurtermijn. 

5. De vloer dient na de verhuurtermijn proper gemaakt en in dezelfde staat als hij verkregen is, terugbezorgd te worden aan 

Sensible Solutions – Sytse Hilverda. 

6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan/door/in verband met het gehuurde, evenals diefstal. 

7. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen 

na de verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid. 

8. Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 

nalatigheidinterest van 2 % per maand op het factuurbedrag of op het saldo gevorderd. Bovendien wordt, zonder 

ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 100 EUR ten titel van 

schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante 

invorderingskosten. Eventuele kortingen van gelijk welke aard, komen onmiddellijk te vervallen en het volledige tarief zal 

worden aangerekend.  

9. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de 

nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. 

10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige 

overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Antwerpen. 

 

 


