1.Algemene voorwaarden JB Sound & Vision
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door "JB Sound
& Vision" gedaan resp. aangedaan met derden, verder te noemen: opdrachtgever.
1.2 Indien u "JB Sound & Vision" boekt, gaat u akkoord met de algemene
voorwaarden.
2. Aanbieding en acceptatie
2.1 Alle prijsopgaven van "JB Sound & Vision" zijn vrijblijvend en inclusief btw.
Verzonden offertes (al dan niet digitaal) vervallen na 14 dagen.
3. Boekingen
3.1 Boekingen graag ruim van tevoren in verband met het organiseren van onze
planning.
4. Aansprakelijkheid
4.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de medewerkers van "JB Sound &
Vision" veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, en dat de apparatuur veilig kan
worden opgesteld.
4.2 Indien op locatie blijkt dat opdrachtgever niet kan instaan voor de veiligheid van
de medewerkers en/of de apparatuur van "JB Sound & Vision", dan zal het optreden
niet plaatsvinden. Opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op overmacht en is
het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd.
4.3 JB Sound & Vision kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of
ongeval. Aansprakelijkheid is ten alle tijden voor de opdrachtgever.
5. Annuleringen
5.1 Indien de opdrachtgever de opdracht ontbindt zullen de volgende kosten in
rekening worden gebracht indien:
- korter dan 2 weken voor de datum van het feest, 25% kosten,
- korter dan 1 week voor de datum van het feest 50% van het afgesproken bedrag,
5.2 Indien de annulering de oorzaak is van ziekte, ongeval en/of overlijden, komt het
genoemde onder 5.1 te vervallen.
5.3 Indien "JB Sound & Vision" zelf door complicaties, zoals genoemd in 5.2, niet in
staat is om het feest te verzorgen, zal dit zo spoedig mogelijk doorgegeven worden
aan de opdrachtgever. In deze situatie vervalt dit contract zonder kosten voor beide
partijen.
JB Sound & Vision, zal in dat laatste geval al het mogelijke pogen een vervangende
show te regelen.
6. Tijden
6.1 "JB Sound & Vision" houdt zich aan de tijden die de opdrachtgever vooraf heeft
opgegeven.
7. Betalen
7.1 Tenzij anders overeengekomen, dient het betalen direct na het feest te
geschieden. Contant of via een betaalverzoek.
8. Locatie
8.1 Voor de apparatuur is er minstens 1 stroomgroep nodig (voor licht en geluid).
Wanneer er sprake is van het leveren van uplighting, is er behoefte aan meerdere
stroompunten.
8.2 De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te kunnen worden
gebruikt, tot en met de tijd dat de installatie afgebouwd is.
8.3 "JB Sound & Vision" beschikt over Led verlichting en gebruikt daarom weinig
stroom.

9. De feestavond
9.1 Als u sketches op wilt voeren, is het handig om dit van te voren te melden, zodat
er rekening mee gehouden kan worden.
9.2 Als u zelf muziek heeft die u zeker wilt horen, kunt u die bij "JB Sound & Vision"
inleveren. "JB Sound & Vision" is niet aansprakelijk voor beschadiging van de
muziek. Vermeld wel uw naam op de muziekdragers. Bovengenoemd kan uiteraard
ook voor aanvang digitaal aangeleverd worden. Op bijvoorbeeld een USB Stick.
10. Buma/STEMRA/SENA-rechten
Opdrachtgever dient te zorgen voor alle vereiste vergunningen en eventuele kosten
met betrekking tot Buma, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door JB
Sound & Vision 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 JB Sound & Vision beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor
rekening van opdrachtgever die voorts JB Sound & Vision vrijwaart tegen elke
mogelijke aanspraak ter zake door Buma/STEMRA/SENA. Een bestaande
horecagelegenheid zal altijd al over deze rechten beschikken.
11. Vergunningen
De opdrachtgever staat ervoor in, dat alle aan het optreden vereiste vergunningen
en/of ontheffingen met de daarbij verbonden kosten voor rekening en verantwoording
van de opdrachtgever zijn. Het ontbreken en/of intrekken van enige vergunning of
ontheffingen is voor rekening van de opdrachtgever en zal nimmer gelden als
onmacht.
12. Foto filmmateriaal
JB Sound & Vision behoudt zich het recht tijdens een feestavond foto of filmmateriaal
vast te leggen, ten promotie van de drive-in show. Materiaal kan eventueel digitaal
gebruikt worden op websites, social media en bijvoorbeeld youtube. Uiteraard zal JB
Sound & Vision altijd discreet met dit materiaal omgaan. Bezwaren hiertegen zullen
ten alle tijden door JB Sound & Vision worden gerespecteerd.

Verhuur
1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze Algemene
Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt.
2. Waar in deze algemene voorwaarden, wordt gesproken over
"wederpartij" moet in het voorkomende geval mede worden verstaan
"Huurder".
3. Onder "Verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: JB Sound & Vision.
Onder "Huurder" wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die
apparatuur van Verhuurder huurt of anderszins van Verhuurder ter
beschikking krijgt. De Huurder is op gelijke wijze als de in de overige
artikelen genoemde "wederpartij" onderworpen aan alle van toepassing
zijnde artikelen van de algemene voorwaarden voor levering van zaken
en diensten. Onder "Apparatuur" wordt in dit artikel verstaan: alle
(elektrische) apparaten op het gebied van audio-, video- en
belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige
zaken die Verhuurder voor verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt,
alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen,
verpakkingsmaterialen, etc.
4. De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel
waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De Huurder zal de Apparatuur
behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een
behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een
door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of erven
waar de Apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de
Apparatuur te inspecteren.
5. De Huurder zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de
Apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de Verhuurder met
een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Huurder in
geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen
bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats gevonden, c.q. de
vernielingsschade is aangericht, en een kopie van het proces-verbaal
van deze aangifte aan de Verhuurder verstrekken.
6. De Huurder zal geen gegevens betreffende door de Verhuurder
gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan derden
tonen of bekend maken.
7. De Huurder zal de Apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen
afstaan of anderszins ter beschikking stellen.
8. De Apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één (1)
dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de Apparatuur het
magazijn van de Verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de
Apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
9. Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de
Huurder in door de Verhuurder verstrekte verpakking.
10. De Huurder dient zich er van te vergewissen dat de Apparatuur in
goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De Verhuurder gaat er
vanuit dat de Huurder bekend is met de werking van de Apparatuur en
dat de door de Huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het doel
waarvoor de Apparatuur gehuurd wordt.
11. De Apparatuur moet door de Huurder bij het magazijn van de

Verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk
op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Door het enkele feit van
niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of ingeval van
beschadiging aan de Apparatuur is de Huurder in gebreke, zonder dat
enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De Huurder is dan,
onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de Verhuurder, aan de
Verhuurder een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de huurprijs
die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de
overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het aantal
dagen dat de schade herstelling van de Apparatuur in beslag neemt,
vermeerderd met 50%, onverminderd het recht van verhuurder op
volledige vergoeding van de door haar geleden schade. De Huurder kan
aan deze bepaling geen recht tot verlenging van de tevoren
overeengekomen huurperiode ontlenen.
12. De Huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de
door de Verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij anders
overeengekomen, dient Huurder de huurprijs contant voor of bij de
aanvang van de huurperiode te voldoen. De Verhuurder is gerechtigd
een waarborgsom van de Huurder te eisen en behoudt zich het recht
voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de
waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reinigen van de
gehuurde Apparatuur.

