Luxury Party Decorations
Algemene voorwaarden
Art. 1 Definities

1.1 Tenzij uit de context anders blijkt, hebben de volgende uitdrukkingen en begrippen in deze
algemene voorwaarden de volgende betekenis:
LPD: Luxury Party Decorations, gevestigd te Rotterdam te vinden onder KVK-nummer: 74889125;
Huurder: de partij die met LPD een huurovereenkomst sluit;
Partijen: LPD en huurder samengenomen;
Het gehuurde: de goederen die worden verhuurd door LPD aan huurder;
Huurprijs: de huurkosten (inclusief BTW) per dag;
Huurperiode: overeengekomen aantal dagen dat het huurobject ter beschikking van huurder zal zijn;
Huursom: de huurprijs vermenigvuldigt met de huurperiode;
Bankrekeningnummer van LPD: NL 74 INGB 00 09 48 42 21 ten name van luxurypartydecorations
Telefoongegevens: 06-12284745
Art. 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van
de huurovereenkomst, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen LPD en
huurder, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt
en/of buiten toepassing wordt gelaten, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en van
toepassing.
2.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de huurder afkomstige stukken
verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen en deze
algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk tussen partijen te zijn
overeengekomen
Art. 3 Huurovereenkomst

3.1. De huurovereenkomst komt tot stand indien huurder akkoord is met de door LPD uitgebrachte
offerte onder opschortende voorwaarde dat de aanbetaling door huurder wordt voldaan.
Art. 4 Aanbetaling

4.1 Huurder dient binnen 48 uren na het sluiten van de huurovereenkomst een aanbetaling van 50%
van de huursom te hebben voldaan op het bankrekeningnummer van LPD.

4.2 In geval van het sluiten van een huurovereenkomst waarin aanvang van de huurperiode binnen
zeven dagen ligt, dient huurder de gehele huursom binnen 24 uren na het sluiten van de
huurovereenkomst te voldoen op het bankrekeningnummer van LPD.
4.3 Indien de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, heeft LPD het recht terstond
de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn jegens huurder tot
schadevergoeding.
Art. 5 Betaling

5.1 De overeengekomen kosten (waaronder maar niet beperkt tot de huursom en de bezorgkosten)
dienen uiterlijk veertien dagen voor de huurperiode volledig door huurder te worden voldaan op het
bankrekeningnummer van LPD.
5.2 In geval van het sluiten van een huurovereenkomst waarin de aanvang van de huurperiode binnen
zeven dagen ligt, dient huurder de gehele huursom binnen 24 uur na het sluiten van de
huurovereenkomst te voldoen op het bankrekeningnummer van LPD.
5.3 In het geval huurder de overeengekomen kosten niet tijdig voldoet aan LPD, zoals omschreven in
art. 5.1, behoudt LPD zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden zonder daartoe
aansprakelijk te zijn jegens huurder tot schadevergoeding.
Art. 6 Bezorgen en ophalen van het gehuurde

6.1 LPD bezorgt het gehuurde op een door huurder aangewezen locatie. Afhalen door huurder is niet
mogelijk.
6.2 Huurder dient ervoor te zorgen dat op het overeengekomen tijdstip en het adres een bevoegd
persoon aanwezig is die bevoegd is om het gehuurde in ontvangst te nemen. Deze persoon dient zich
te legitimeren.
6.3 Indien op de dag van bezorging niemand namens huurder aanwezig is, heeft LPD het recht het
gehuurde mee terug te nemen en de kosten, waaronder huurderving en transportkosten, bij huurder
in rekening te brengen.
6.4 Voor het bezorgen en ophalen van het gehuurde wordt een vergoeding aan huurder in rekening
gebracht door LPD.
Art. 7 No show vergoeding en annulering door no show

7.1 Ingeval huurder of de aangewezen persoon zoals omschreven in artikel 6.1 en artikel 6.2 niet op
de afgesproken tijd en locatie aanwezig is om het gehuurde in ontvangst te nemen, is huurder na een
half uur (30 minuten) te laat te zijn gehouden een no show boete te betalen aan LPD bij
vooruitbetaling van € 100,00.
7.2 Naast hetgeen omschreven in artikel 7.1 behoudt LPD zich het recht voor de bestelling van het
gehuurde naast de no show boete uit artikel 7.1 tevens als geannuleerd door huurder te beschouwen
zoals omschreven in artikel 15 en volgende, indien huurder of de aangewezen bevoegd persoon uit
artikel 6.2 langer dan een half uur (30 minuten) later is dan de afgesproken tijd uit artikel 6.1, zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat zijdens LPD.

Art. 8 Staat van het gehuurde

8.1 Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande aan of op het moment van bezorging te
controleren of te laten controleren. Indien huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het
uitvoeren van de controle zonder op- of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde
geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn ontvangen.
8.2 LPD zal bij bezorging een inventarisatielijst aanbieden waarin de staat van het gehuurde wordt
toegelicht. Huurder of een door huurder aangewezen bevoegd persoon kan hierin op- of
aanmerkingen maken, waarna partijen tekenen voor ontvangst van het gehuurde.
Art. 9 Borg

9.1 Huurder is gehouden het overeengekomen bedrag van de borg bij vooruitbetaling te voldoen aan
LPD alvorens het gehuurde wordt bezorgd.
9.2 Vooruitbetaling is mogelijk door het bedrag van de borg over te maken op het
bankrekeningnummer van LPD of door dit bedrag contant te voldoen aan de bezorger van LPD,
waarna er een kwitantie wordt afgegeven door de bezorger van LPD.
9.3 Na controle en goedkeuring van de staat van het gehuurde door de bezorger van LPD wordt het
bedrag van de borg op dezelfde wijze aan huurder terugbetaald.
9.4 Indien er na controle van de staat van het gehuurde geen goedkeuring door de bezorger van LPD
wordt gegeven, zal (de bezorger van) LPD de borg onder zich houden. Dit zal schriftelijk ter plekke
door de bezorger van LPD worden bevestigd.
9.5 De borg kan door LPD worden aangewend ter verrekening van vorderingen die LPD op huurder
heeft.
Art. 10 Verspringen van risico

10.1 Vanaf het moment van bezorging, is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor
rekening en risico van huurder.
Art. 11 Gedragen als goed huurder

11.1 Huurder zal zich als een goed huurder gedragen en voor het gehuurde zorgdragen. Huurder dient
het gehuurde te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksfunctie van het gehuurde en
aanwijzingen van LPD nauwgezet volgen. Tevens zal huurder het gehuurde doelmatig beveiligen.
11.2 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, in gebruik te geven of anderszins
aan een derde ter beschikking te stellen.
11.3 Het is huurder voorts verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te (laten) repareren.
11.4 Huurder zal na gebruik, op instructie van LPD, het gehuurde gereinigd retourneren.

Art. 12 Aansprakelijkheid huurder

12.1 Huurder is tot aan het moment dat het gehuurde door LPD in ontvangst is genomen aansprakelijk
voor alle schade aan het gehuurde, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal,
vervreemding en het verloren gaan van het gehuurde.
12.2 In geval van ontstaan van schade zoals genoemd in artikel 12.1 is huurder terstond de
nieuwwaarde van het gehuurde verschuldigd aan LPD.
12.3 Huurder is tevens aansprakelijk voor alle door LPD gemaakte reinigingskosten, indien het
gehuurde in slechte staat aan verhuurder wordt geretourneerd, onverminderd het recht van LPD tot
het vorderen van huurderving.
12.4 Huurder is tevens aansprakelijk voor boetes, onkosten en schaden, die ontstaan door
handelingen of omissies in strijd met de gebruiksvoorschriften, dan wel in strijd met de aanwijzingen
omtrent het gebruik zijdens LPD.
12.5 Huurder is gehouden LPD te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, van welke aard dan
ook, die verband houden met het gebruik van het gehuurde, alsmede redelijke kosten van verweer
tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
12.6 Huurder dient zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico's dekt, waaronder schade
als gevolg van vermissing, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde.
12.7 Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van het gehuurde dient na
ontdekking onverwijld aan LPD telefonisch te worden medegedeeld.
Art. 13 Schadevergoeding

13.1 Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het gehuurde dient de
nieuwwaarde van het gehuurde aan LPD te worden vergoed, onverminderd het verdere wettelijke
rechten van LPD zoals nakoming, schadevergoeding en/of opschorting.
13.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 is huurder aan LPD verschuldigd alle kosten die LPD maakt tot
verzekering van zijn rechten, waaronder schade, kosten en rente, welke voor LPD voortvloeien uit
niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
Art. 14 Aansprakelijkheid LPD

14.1 LPD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, waaronder begrepen lichamelijk
letsel, ontstaan in de huurperiode waarin huurder het gehuurde onder zich heeft, ook indien deze via
of van derden afkomstig zijn.
14.2 LPD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder onder meer begrepen
bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en/of immateriële schade.

Art 15 Annuleringen

15.1 Kosteloos annuleren is niet mogelijk door de huurder.
15.2 Bij annulering van de huurovereenkomst buiten veertien dagen voor de overeengekomen
aanvang van de huurperiode, wordt 50% van de totale factuursom in rekening gebracht aan huurder.
15.3 Bij annulering van de huurovereenkomst binnen veertien dagen voor de overeengekomen
aanvang van de huurperiode, wordt 100% van de totale factuursom in rekening gebracht.
15.4 Annulering van de huurovereenkomst dient onverwijld te geschieden middels telefonisch contact
(What’s App inbegrepen) met LPD.
Art. 16 Overmacht LPD

16.1 Indien er sprake is van overmacht aan de kant van LPD worden de verplichtingen van LPD
opgeschort. Indien de periode, waarin nakoming van de verplichtingen door LPD niet mogelijk is,
langer duurt dan de huurperiode, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat
zijdens LPD.
16.2 LPD zal in geen geval gehouden zijn om aan haar verplichtingen uit de huurovereenkomst te
voldoen, en zal niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding in geval van overmacht.
Art. 17 Rechtskeuze en forumkeuze

17.1 Op de rechtsverhouding tussen LPD en huurder is Nederlands recht van toepassing. Alle
geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

