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Algemene voorwaarden BBQBarhuren.nl v.o.f. 

Artikel 1 : Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, aanvaardingen, 

overeenkomsten en andere (rechts)handelingen die betrekking hebben op de verhuur van goederen 

en die daarmee in verband staande levering van werkzaamheden en diensten door BBQBarhuren.nl 

gevestigd te Putten. 

1.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk 

tussen BBQBarhuren.nl en de wederpartij zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de 

betreffende (rechts)handeling(en). 

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere bedingen van de wederpartij is 

uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of andere bedingen uitdrukkelijk door 

BBQBarhuren.nl zijn aanvaard. 

Artikel 2 : Offertes en aanvragen 

2.1 De door BBQBarhuren.nl uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 

de aanvaarding is gesteld. Een vrijblijvend offerte kan onverwijld na acceptatie nog worden 

ingetrokken. 

2.2 De agenda in het reserveringssysteem op www.bbqbarhuren.nl biedt geen garantie op de 

beschikbaarheid van de te verhuren goederen. De in de agenda genoemde beschikbare data zijn altijd 

onder voorbehoud van daadwerkelijke beschikbaarheid. Er komt pas een overeenkomst tot stand 

tussen BBQBarhuren.nl en huurder indien de reserveringsaanvraag door BBQBarhuren.nl schriftelijk 

is bevestigd.  

2.3 Zowel huurder als verhuurder is gerechtigd de aanvraag tussentijds te beëindigen, hetgeen enkel 

schriftelijk kan geschieden. 

Artikel 3 : Huurovereenkomst 

3.1 De huurovereenkomst tussen BBQBarhuren.nl en huurder komt tot stand indien de 

reserveringsaanvraag door BBQBarhuren.nl is bevestigd of wanneer de huurder, binnen de eventueel 

door BBQBarhuren.nl gestelde aanvaardingstermijn, akkoord gaat met de door BBQBarhuren.nl 

uitgebrachte offerte.  

3.2 De overeengekomen huurperiode gaat in op de dag dat de BBQ Bar wordt afgeleverd. Huurder is 

huur verschuldigd over de periode die aanvangt bij aflevering en eindigt op de dag waarop de BBQ 

Bar weer wordt opgehaald. 1 verhuurperiode is 1 kalenderdag tenzij anders overeengekomen. Onder 

1 kalenderdag wordt één dag verstaan waarvoor op de kalender een datum staat (van middernacht tot 

de eerstvolgende middernacht).  

Artikel 4 : Prijzen 

4.1 Alle door verhuurder gehanteerde huurprijzen zijn in Euro’s. BBQBarhuren.nl maakt gebruik van 

de Kleine Ondernemersregeling (KOR). Dat betekent dat BBQBarhuren.nl geen btw aan huurders 

mag vragen. Het btw-percentage van alle prijzen is voor zowel zakelijke als particuliere klanten 0%. 

4.2 Voor het bezorgen en retour halen van de BBQ Bar en eventuele extra gehuurde goederen 

worden afhankelijk van het afleveradres transportkosten in rekening gebracht. De transportkosten 

bedragen €1,00 per kilometer.  
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4.3 Indien de huurgoederen vuil of onvoldoende schoongemaakt retour komen zullen door verhuurder 

schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. Onder onvoldoende schoongemaakt wordt verstaan 

hetgeen beschreven staat in de bijgeleverde handleiding van de BBQ Bar. De schoonmaakkosten 

bedragen €45,-. 

4.4 BBQBarhuren.nl vraagt een borgsom. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag vermeld 

staan. Het vermelde bedrag dient vooraf samen met de huurprijs te worden voldaan. 

Artikel 5: Betaling, verzuim en annulering 

5.1 Betaling dient te geschieden volgens de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Uiterlijk 2 

dagen voor de oplevering dient de factuur te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Betalingen dienen per bank te worden voldaan. Als niet aan de betaling en eventuele aanmaningen is 

voldaan dan zal BBQBarhuren.nl niet tot uitlevering overgaan. 

5.2 Betaling van bijkomende kosten in verband met het vuil retourneren, manco's, het niet of te laat 

retourneren van de gehuurde goederen zal zoals genoemd in artikel 6.4 geschieden. Alle uit verzuim 

voortkomende kosten zoals administratiekosten en incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van 

procureurs, deurwaarders en schade experts zijn voor rekening van huurder. 

5.3 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor aanvang van de overeengekomen huurperiode te 

annuleren. Indien huurder tot 7 dagen voor opleveringsdatum annuleert, is huurder 30% van de 

huursom verschuldigd. Indien huurder binnen 7 dagen voor de opleveringsdatum annuleert, is huurder 

de volledige huursom verschuldigd.  

Artikel 6 : Uitvoering 

6.1 Alle door BBQBarhuren.nl verhuurde goederen worden op de door huurder opgegeven plaats van 

bestemming gelost mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is. Voorgenoemde geldt 

tevens voor het ophalen van de huurgoederen. De aflever- c.q. ophaallocatie dient zich te bevinden op 

een verharde ondergrond (asfalt, bestraat, halfverharding of rijplaten) en dient bereikbaar te zijn met 

een bestelbus inclusief aanhanger. Dit geldt tevens voor de aanrijdroute. Indien een en ander niet het 

geval is dient de huurder dit uiterlijk 1 kalenderdag voor de oplevering bekend te maken aan 

BBQBarhuren.nl. 

6.2 BBQBarhuren.nl probeert zich zo goed mogelijk aan de overeengekomen bezorgtijden en 

ophaaltijden te houden maar kan geen garantie geven. De opgegeven levertijden noch eventueel 

geverifieerde levertijden zijn fatale termijnen. 

6.3 Voor er tot uitlevering kan worden overgegaan dient de huurder zich te legitimeren. 

6.4 Nadat de huurgoederen na het eindigen van de huurperiode zijn opgehaald door BBQBarhuren.nl 

worden deze door BBQBarhuren.nl gecontroleerd en geteld. Deze controle is bindend. Bij breuk en/of 

vermissing verrekenen wij de vervangingswaarde van desbetreffend artikel met de betaalde borg. 

Indien deze goederen binnen 7 dagen na het verstrijken van de huurovereenkomst alsnog worden 

geretourneerd, wordt het reeds vermelde bedrag weer gecrediteerd. Bij beschadiging van goederen 

wordt aan de huurder reparatiekosten in rekening gebracht, welke bestaan uit arbeidsloon en 

materiaal. Wanneer de werkelijke vervangings-/ reparatiekosten hoger zijn dan de vooraf betaalde 

borg worden deze extra kosten achteraf berekend aan de huurder. 

6.6 Wenst de huurder de huurtermijn te verlengen, dan dient huurder dit minimaal 3 uur voor het 

verlopen van de huurovereenkomst te verzoeken aan BBQBarhuren.nl. BBQBarhuren.nl behoudt 

zichzelf het recht om een verzoek tot verlenging af te wijzen.  

6.7 Door ondertekening van de leverbon erkent de huurder dat de goederen in goede staat verkeren.  

6.8 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het 

bestemd is. Onder zorgvuldig gebruik wordt verstaan: gebruik volgens de bijgeleverde handleidingen 

en instructies door de medewerker(s) van BBQBarhuren.nl. 
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6.9 Het is huurder verboden om het gehuurde na aflevering te verplaatsen. Een medewerker van 

BBQBarhuren.nl zal het gehuurde op de gewenste locatie neerzetten.  

Artikel 7 : Foto- en beeldmateriaal 

7.1 BBQBarhuren.nl kan vragen geluid, foto- en/of beeldopnamen van het evenement te maken en dat 

materiaal alsmede het logo van huurder - op haar website te plaatsen of te gebruiken voor 

marketingdoeleinden. De uitvoering hiervan gebeurt alleen in overleg en met toestemming van de 

huurder. BBQBarhuren.nl zal (een kopie van) het betreffende materiaal en het logo van de huurder 

niet aan derden verstrekken. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1 BBQBarhuren.nl is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade, ongeacht wat 

voor aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het (verkeerd) gebruik door huurder van de 

huurgoederen of van eventueel meegeleverde materialen en/of chemicaliën. Onder verkeerd gebruik 

wordt verstaan hetgeen omschreven in artikel 6.8. 

8.2 Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, 

door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder doch niet beperkt tot het 

evenement). 

8.3 Gedurende de huurperiode is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of 

beschadiging hiervan. 

8.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is huurder verantwoordelijk voor de (eventueel) 

vereiste toestemming van derden en/of vergunningen voor het gebruik en/of de plaatsing van de 

gehuurde goederen. 

8.5 De huurder zal op eigen kosten en voor eigen risico zorgen voor voldoende maatregelen om de 

veiligheid te waarborgen voor derden, gasten en bezoekers op evenementen en locaties waar huurder 

de verhuurde goederen zal plaatsen en/of gebruiken.  

8.6 Huurder is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat 

deze noodzakelijk  is voor de uitvoering van de opdracht tijdig aan verhuurder te verstrekken. Huurder 

staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie. 

8.7 Alle klachten en gebreken met betrekking tot het gehuurde dienen binnen 24 uur na het aflopen 

van de huurperiode door BBQBarhuren.nl schriftelijk te zijn ontvangen. Wanneer deze termijn niet in 

acht wordt genomen komen eventuele aanspraken die de huurder heeft te vervallen. 

8.8 De huurgoederen zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd voor schade. Huurder dient hier 

zelf zorg voor te dragen. 

Artikel 9 : Vermissing/schades aan het gehuurde 

9.1 Beschadigingen aan/van goederen dienen direct bij retourneren te worden medegedeeld aan een 

medewerker van BBQBarhuren.nl. 

9.2 Bij diefstal of vermissing van goederen dient dit direct telefonisch gemeld te worden aan   

BBQBarhuren.nl. Meldingen kunnen telefonisch worden doorgegeven op nummer 06-41731818. 

9.3 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door BBQBarhuren.nl of een door hem aangewezen 

personen geschieden. 
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Artikel 10 : Overmacht 

10.1 In geval van overmacht heeft BBQBarhuren.nl het recht om de levering en andere verplichtingen 

op te schorten. Indien levering binnen 24 uur na de afgesproken leverdatum niet mogelijk is, zijn beide 

partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige 

schadevergoeding bestaat of ontstaat. 

10.2 Onder overmacht wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: omstandigheden die de 

nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan BBQBarhuren.nl zijn toe te rekenen. 

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 8 of hoger, en 

transportvertragingen. 

Artikel 11: Ontbinding 

11.1 BBQBarhuren.nl heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst 

te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst BBQBarhuren.nl ter kennis gekomen 

omstandigheden goede gronden geven te vrezen dat huurder zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 12: Eigendom 

12.1 De verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig eigendom van BBQBarhuren.nl. Indien 

huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de (verhuur)overeenkomst is BBQBarhuren.nl zonder 

enige sommatie gerechtigd het verhuurde direct terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen. 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

13.2 Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel geschillen die 

met deze overeenkomst samenhangen, zullen worden voorgelegd aan de daartoe in eerste aanleg 

bevoegde rechter te Zwolle.  

 


