
Algemene Voorwaarden Dewasound 
 
 
Artikel 1 – Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle 
aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten, waaronder wordt verstaan 
het verhuren en verkopen van apparatuur of personeel (hierna “het materiaal”) in de meest 
ruime zin, gedaan door Dewa Sound. (hierna “Dewa sound”) met een huurder of koper(hierna 
“de wederpartij”), alsmede op alle wijzigingen, aanvullingen en bijlagen behorend bij een 
aanbieding en/of een overeenkomst tussen  dewa sound en de wederpartij. 
1.2 Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn op de onderhavige 
aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.  
1.3 Er kan slechts worden afgeweken van deze voorwaarden door middel van tussen partijen 
overeengekomen, schriftelijk vastgelegde wijziging(en). Deze afwijking geldt uitsluitend voor 
de desbetreffende overeenkomst. 
1.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet 
uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven 
onverminderd van kracht. De niet geldige bepaling of bepalingen worden vervangen door een 
of meer nieuwe bepalingen te formuleren die naar de aard en strekking de oorspronkelijke 
bepaling of bepalingen zo dicht mogelijk benaderen. 
 
Artikel 2 -Overeenkomst 
2.1 Offertes van Dewa sound zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
vermeld. 
2.2 Ingeval Dewa sound een offerte heeft verstrekt aan haar wederpartij, komt tussen Dewa 
sound en haar wederpartij een overeenkomst tot stand nadat Dewa sound een door de 
wederpartij ondertekend exemplaar van de offerte heeft ontvangen. 
2.3 Ingeval aan een opdracht geen offerte is voorafgegaan, komt tussen Dewa sound en haar 
wederpartij een overeenkomst tot stand doordat Dewa sound de inhoud van de overeenkomst 
schriftelijk heeft bevestigd. Voor opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten, waarvoor 
naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur 
tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. 
2.4 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend tussen 
partijen indien deze door Dewa sound schriftelijk zijn bevestigd. 
 
Artikel 3 - Prijzen 
3.1 Tenzij anders vermeld of anders tussen partijen overeengekomen zijn de door Dewa 
sound gehanteerde prijzen vermeld in EURO en exclusief BTW. 
3.2 Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend. Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van 
de opgave geldende prijsbepalende factoren. 
 
Artikel 4 –Betalingsvoorwaarden 
4.1 Betaling dient netto te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel 
van contante betaling of  overmaking op een Dewa sound bankrekening. Betaling dient te 
plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
4.2 De door de bank aangegeven valutadag is bepalend en wordt als betalingsdag 
aangemerkt. 
4.3 Indien de wederpartij niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de 
wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Dewa sound zonder dat enige aanmaning of 
ingebrekestelling is vereist het recht om, vanaf de factuurdatum, per betalingsherinnering € 
20,- administratiekosten in rekening te brengen. 
  
Artikel 5 -Verzekering 
5.1 De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een adequate verzekering ter zekerheid 
van het gehuurde. 
5.2 De wederpartij verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het 
feit dat door hem/haar gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur 
het magazijn verlaat. 
 
Artikel 6 -Aansprakelijkheid 

 



6.1 Alle schade, die direct of indirect ontstaat door het niet of niet goed functioneren van het 
materiaal is voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij deze is ontstaan door Dewa 
sound. 
6.2 Ingeval het gehuurde door welke oorzaak ook, beschadigd of gestolen wordt, dient de 
wederpartij dit omgaand aan Dewa sound te melden en haar om instructies te vragen. Bij 
diefstal van het gehuurde verplicht de wederpartij zich bovendien hiervan zo spoedig mogelijk 
aangifte te doen bij de politie van de plaats waar de diefstal plaatsvond.  Alle schade of 
diefstal wordt bij de wederpartij verhaaldt. 
6.3 Dewa sound aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake, zaken van de wederpartij of 
derden die ter beschikking zijn gesteld van Dewa sound, behoudens opzet c.q. grove schuld 
van Dewa sound. 
6.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel wordt de eventuele aansprakelijkheid van Dewa 
sound beperkt tot het netto factuur bedrag van de opdracht waarmee de gestelde 
aansprakelijkheid verband houdt. 
 
Artikel 7 –BUMA/STEMRA/SENA-rechten 
7.1 Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het, 
door de wederpartij, 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 Dewa 
sound beschikbaar gestelde materiaal, zijn geheel voor rekening van de wederpartij. 
 
Artikel 8 – Overmacht 
8.1 Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van een overeenkomst voor de duur daarvan 
opgeschort, zonder dat de wederpartij aanspraken kan maken op schadevergoeding en/of de 
overeenkomst kan ontbinden. 
8.2 Onder overmacht wordt verstaan een onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming 
door Dewa sound redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd, waaronder tenminste 
begrepen: oorlog, rellen, watersnood, stakingen, transportmoeilijkheden, brand, 
overheidsmaatregelen (zoals in- en uitvoerverboden en contingenteringen) en 
bedrijfsstoringen bij Dewa sound of haar leveranciers. 
 
Artikel 9 – Reclames 
9.1 De wederpartij dient het materiaal terstond bij levering te controleren op eventuele 
gebreken. Klachten dienen binnen 3 uur na levering telefonisch. 
 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het materiaal te hebben 
goedgekeurd. 
9.2 Indien de wederpartij Dewa sound mededeelt dat er gebreken aan het materiaal kleven, 
verplicht Dewa sound zich in te spannen de gebreken te verhelpen en/of het materiaal te 
vervangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op enige vergoeding.  
Artikel 10 -Annulering 
10.1 Ingeval van annulering door de wederpartij van de huurovereenkomst geldt, tenzij 
anders schriftelijk overeengekomen, het volgende: 
· Annuleringen dienen door de wederpartij schriftelijk plaats te vinden. 
· Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de boekingsperiode worden geen bijkomende 
kosten in rekening gebracht. 
· Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de boekingsperiode wordt een vergoeding van 
25% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. 
· Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de boekingsperiode wordt een vergoeding van 
50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. 
· Bij annulering tot 24 uur of minder voor aanvang van de boekingsperiode wordt een 
vergoeding van 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. 

  

 


