HGT verhuurlijst 2019
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HGT helpt u in het realiseren van een totaaloplossing.
Bent u op zoek naar audiovisuele ondersteuning èn heeft u het niet dagelijks nodig? Dan is hier de oplossing! Laat
HGT de audiovisuele ondersteuning voor u verzorgen.
Wij geloven dat elke situatie waar geluid-, licht- en/of beeldapparatuur nodig is, uniek is. De basis principes blijven
grotendeels hetzelfde. Maar de invulling hangt telkens weer af van meerdere factoren.
Bepalende factoren:
• Wat moet er versterkt, verlicht en/of geprojecteerd worden?
• Hoeveel publiek is er?
• Hoe ziet de locatie er (akoestisch) uit? Is het buiten of binnen?
• Is er elektriciteit aanwezig?
• Kan u zelf de apparatuur opbouwen, of heeft u liever dat HGT alles verzorgt?
• Welke uitstraling moet het geheel hebben?
Wanneer u voor uw situatie een geschikte audiovisuele oplossing zoekt, willen wij u hierin graag adviseren en een
installatie samenstellen die aansluit bij uw wensen.
Voor advies of een offerte voor een complete audiovisuele oplossing kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
Alle vermelde prijzen zijn afhaalprijzen per dag in euro’s excl. 21% BTW.
Deze prijslijst is geldig vanaf 1 juli 2019. Hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten.
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Belangrijke informatie voor de huurder
U kunt de gehuurde materialen zelf afhalen. U dient de gehuurde materialen in dezelfde conditie als bij het afhalen en
op het afgesproken tijdstip te retourneren.
Nieuwe relaties leveren wij alleen volgens van te voren gemaakte afspraken, en nooit op de dag zelf.
U kunt de gehuurde materialen door HGT tegen meerprijs laten bezorgen en bedienen.
De met een ster (*) gemarkeerde producten zijn alleen te huur bij (door HGT) bediende klussen!
Bij verhuuropdrachten met een totaal bedrag lager dan € 45,00 ex. BTW zijn wij genoodzaakt € 6,00
behandelingskosten in rekening te brengen.
Bij beschadiging, vermissing of te laat retourneren stellen wij de huurder volledig aansprakelijk voor de schade. Denk
hierbij aan de kosten voor herstel, vervanging, inhuur (bij te laat retourneren), enz...
Het annuleren van het huren van apparatuur dient in uw en ons belang zo tijdig mogelijk te geschieden. Wij berekenen
bij annulering 3 tot 5 dagen voor het ingaan van de huur 25% van de huursom. Bij annulering 1 tot 3 dagen voor het
ingaan van de huur rekenen wij 50% van de huursom. Bij annulering tussen 0 en 24 uur voor het ingaan van de huur
berekenen wij het volledige huurbedrag. Bij te laat retourneren van de gehuurde apparatuur wordt een meerprijs volgens
onderstaande staffel in rekening gebracht.
De prijzen op onze site zijn in euro’s exclusief 21% BTW per dag. Voor meerdere dagen hanteren wij de onder
genoemde staffel.
Staffel voor meerdere dagen huur:
2 dagen huur 1,5 x de dagprijs
3 dagen huur 2,0 x de dagprijs
4 dagen huur 2,5 x de dagprijs
5 dagen huur 3,0 x de dagprijs
6 dagen huur 3,5 x de dagprijs
1 week huur 4,0 x de dagprijs
8 dagen huur 4,3 x de dagprijs
9 dagen huur 4,6 x de dagprijs
10 dagen huur 4,9 x de dagprijs
11 dagen huur 5,2 x de dagprijs
12 dagen huur 5,5 x de dagprijs
13 dagen huur 5,8 x de dagprijs
14 dagen huur 6,1 x de dagprijs
1 maand huur 10 x de dagprijs
Alle op de site genoemde prijzen zijn exclusief installeren en aansluiten, dit is eventueel tegen meerprijs mogelijk.
Voor bezorgen, opbouwen en bedienen rekenen wij arbeidskosten van € 45,- ex. 21% BTW per persoon per uur.
Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt u geacht stilzwijgend met
de Algemene Verhuurvoorwaarden akkoord te zijn gegaan.
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Beeld
Beamer 3000 ansilumen
€ 95,◊ ingangen: VGA, composiet, s-video
◊ tafelmodel
◊ 1280 x 768 pixels, LCD techniek, 16:9 HD-ready
Beamer 4000 ansilumen
€ 180,◊ ingangen: HDMI, VGA, composiet, s-video
◊ truss- en statief montage
◊ 1280 x 800 pixels, DLP techniek, 16:10 HD-ready
Beamer 6500 ansilumen
€ 450,◊ ingangen: HDMI, VGA, DVI, composiet
◊ truss montage
◊ 1920 x 1200 pixels, DLP techniek, 16:10 Full-HD
Beamer 10.000 ansilumen
◊ ingangen: VGA, composiet, s-video
◊ vloermodel
◊ 1024 x 768 pixels, LCD techniek
◊ groothoek- en zoomlens

€ 800,-

LCD scherm 42” 700 cd/m2
◊ ingangen: HDMI, VGA, DVI, BNC, s-video
◊ elegant vloerstatief met kabeldoorvoer
◊ 1920 x 1080 pixels Full-HD

€ 125,-

LED scherm 65” 500 cd/m2
◊ ingangen: HDMI, VGA, DVI, BNC
◊ elegant vloerstatief met kabeldoorvoer
◊ 1920 x 1080 pixels Full-HD

€ 350,-

Andere formaten schermen op aanvraag!
Spanscherm 1,60 x 2,50 m (opzicht)
€ 60,Spanscherm 2,25 x 3,90 m (opzicht)
€ 80,Spanscherm 4,50 x 6,00 m (opzicht/doorzicht) € 295,Denon DN-500BD BLU-RAY speler
€ 25,Decimator HDMI<> SDI scaling cross converter € 15,Verdere kabels, distributie en omvormers (informeer naar de
mogelijkheden)
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Luidsprekers
Actieve spraak installaties
Fohhn DirectMedia
€ 45,De DirectMedia is een compacte luidspreker met een 100W
ingebouwde versterker. De DirectMedia is voorzien van een
microfoon en line ingang. Door haar compacte formaat en
eenvoudige bediening is dit systeem uitermate geschikt voor
bescheiden monitoring en spraak bij conferenties,
vergaderingen e.d.
Fohhn DirectMedia set
◊ DirectMedia luidspreker
◊ één vaste microfoon
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 55,-

Fohhn FP2
v.a.
€ 60,De Fohhn Easy Port FP2pro is een draadloos luidsprekersysteem
met ingebouwde versterker met mengpaneel en accu. Het systeem
weegt slechts 12 kg en is geschikt voor groepen tot 300
personen. Met opgeladen accu is het systeem 8 tot 20 uur
operationeel (met de 220V aansluiting continu te gebruiken).
Het systeem leent zich perfect voor locaties waar geen elektriciteit
voorhanden is.
Dé oplossing voor begrafenisondernemers!
FP2pro Set 1:
◊ FP2pro draadloze luidspreker
◊ één vaste microfoon
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 60,-

FP2pro set 2:
v.a.
◊ FP2 draadloze luidspreker
◊ één draadloze microfoon (Shure QLX-D)
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 85,-

FP2pro set 3:
v.a.
◊ FP2pro draadloze luidspreker
◊ FP2-slave unit
◊ traverse, twee luidsprekers op één statief
◊ kabel tussen FP2pro en FP2-slave
◊ één draadloze microfoon (Shure QLX-D)
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 115,-

De draadloze microfoon kan uitgevoerd worden in: dasspeldmicrofoon, handmicrofoon, nekbeugelmicrofoon enz.
De Fohhn FP2 sets zijn eventueel uit te breiden met een tweede draadloze microfoon.
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Luidsprekersets
Fohhn RT2 set
◊ twee RT2 luidsprekers 250W
◊ 2 x 600 W versterker
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 65,-

Fohhn Linea set
v.a.
€ 90,Een zuilluidspreker systeem welke zeer geschikt is voor
spraak en muziekweergave.
Spatwaterdichte behuizing en geschikt om grote
Afstanden te overbruggen.
Fohhn Linea Set 1:
◊ twee LX150 luidsprekers 600W
◊ 2 x 900 W versterker
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 90,-

Fohhn Linea Set 2:
◊ twee LX220 luidsprekers 900W
◊ 2 x 1200 W versterker
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 200,-

Fohhn Linea Set 3:
◊ twee LX600 luidsprekers 1000W
◊ 2 x 900 W versterker
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 140,-

Fohhn Xperience Set
◊ twee XT4 luidsprekers 500W
◊ 2 x 900 W versterker
◊ benodigde bekabeling en statieven

€ 80,-

Fohhn XS22 sub
◊ passieve 12” subwoofer 500W
◊ te combineren met Linea luidsprekers

€ 25,-

Fohhn XS4 sub
◊ actieve 18” subwoofer 800W
◊ 2 x 750 W versterker
◊ te combineren met LX600/ XT4 luidsprekers

€ 55,-
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Mengtafels
Mengtafels kunnen voorzien worden van multikabels/ digitale stageblokken.
Analoog
Allen&Heath ZED60-10FX
◊ 4 microfoonkanalen
◊ 2 stereokanalen
◊ internet FX processor
◊ USB audio aansluiting
Allen&Heath PA12CP
◊ 8 microfoonkanalen
◊ 2 dubbele stereokanalen
◊ interne FX processor
◊ interne versterker 2 x 500 Watt

Digitaal
Allen&Heath QU16
◊ 16 microfoonkanalen
◊ 3 stereokanalen
◊ 4 interne FX processors
◊ multitrack opname
◊ AccesPoint voor bediening met iPad

€ 20,-

€ 55,-

€ 75,-

Digitaal stageblok voor QU16
◊ 24 ingangen (mic/line)
◊ 12 uitgangen
◊ 80 meter flex CAT5 netwerkkabel
◊ A&H ME-hub voor 7 x ME-1

€ 50,-

Allen&Heath SQ5
◊ 48 kanaals / 36 bus mixer
◊ 16 microfoonkanalen
◊ 12 aux/ bussen
◊ 8x8 matrix
◊ 8 internet FX processors
◊ DANTE I/O

€ 125

Digitaal stageblok voor SQ5
◊ 48 ingangen (mic/line)
◊ 16 uitgangen
◊ 100 meter flex CAT5 netwerkkabel
◊ A&H ME-hub voor 12 x ME-1

€ 75,-
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Microfoons
Bij de huur van een microfoon zijn een standaard microfoonstatief en microfoonkabel inbegrepen.
Dynamisch
Shure KSM8 zang/spraak (nier)
Shure Beta58 zang/spraak (supernier)
Shure Beta57 instrument (supernier)
Shure SM57 instrument (nier)
Audio Technica ATM25 basedrum (supernier)

€ 20,€ 15,€ 15,€ 15,€ 15,-

Condensator
Shure SM87 zang/spraak (supernier)
DPA d:facto II zangmicrofoon(supernier)

€ 20,€ 25,-

Neumann KM184 instrument (nier)
Shure KSM137 instrument (nier)
DPA d:vote 4099 viool/ snare/ sax/ enz. (nier)

€ 20,€ 20,€ 20,-

DPA 4060 miniatuur instrument (rondom)
DPA 4098H koor (supernier)
DPA 4080 lavelier zwart (nier)
Shure Microflex MX418 zwanenhals (supernier)

€ 20,€ 20,€ 20,€ 20,-

DPA 6066 nekbeugel huidskleur (rondom)
DPA d:dicate Bruël&Kjær 4006 stereo set (rondom)
DPA d:dicate 4018 met opera statief (supernier)
DPA d:dicate 4017 Shotgun met Rycote windjammer

€ 25,€ 60,€ 45,€ 45,-
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Draadloos
Shure ULX-D of Shure UR
vanaf € 65,Vele microfoons mogelijk! Van KSM9 tot DPA d:fine.
Shure PSM1000 in-ear systeem
€ 65,DI’s
Radial JDI passieve DI
Radial J48 actieve DI
Radial USB DI (geluidskaart)
Radial JPC stereo actieve DI

€ 10,€ 10,€ 10,€ 10,-

Galvanische microfoon split (stereo)
Galvanische microfoon split (12 kanalen)
Galvanische microfoon split (16 kanalen)

€ 10,€ 25,€ 35,-
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Randapparatuur
Hieronder een beknopte opsomming van de mogelijke randapparatuur die we beschikbaar hebben.
Informeer naar de vele mogelijkheden.
Opname/ weergave
Denon DN-501C CD/USB speler
€ 25,Denon DN2000 dubbel cd speler
€ 45,Pioneer CDJ2000 cd speler
€ 65,Marantz PMD 661 SD portable recorder
€ 25,Denon DN-500C USB/SD recorder 24b/96khz € 25,Denon DN-500BD BLUE-RAY speler
€ 25,Signaal processors
Compressor/ limiter/ gate
Audio Delay (tot 2,5 sec)
Audio distributie (2 in/ 8 uit)
TC-electronics M-ONE processor
DBX EQ 2 x 30 bands
Focusrite ISA2 preamp 2 kanalen

€ 15,€ 5,€ 10,€ 25,€ 25,€ 30,-

Diversen
Antenne distributie + vlaggen voor ULXD
Allen&Heath ME-1 personal monitor**

€ 25,€ 15,-

**te gebruiken bij digitale tafels van A&H.
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Licht
Benodigde bekabeling bij complete lichtsets zijn inbegrepen.
Hieronder een greep uit de verlichting die we kunnen leveren.
Statisch licht
ETC PARNel los 575W
€ 15,ETC PARNel (4x) op balk met dimmer
€ 60,Expolite tourLED 42W RGBW
€ 25,ARRI 1KW P.O. fresnel
€ 10,ETC en ARRI worden geleverd inclusief barndoors en filterhouders.

Divers
Martin hazer ZR33
€ 35,Zero88 12 kringen lichtstuurtafel
€ 25,Zero88 ML24 lichtstuurtafel
€ 50,Gordijnen, doeken, losse dimmers e.a. op aanvraag.
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Bekabeling
Alleen de beste kabel is voor ons goed genoeg. Voorzien van zware slagvaste stekers en stekerblokken.
Bij complete sets is de benodigde bekabeling inbegrepen.
Elektrakabels
Stekkerblok 10 meter
Koppelkabel 10 meter
Kabelhaspel 45 meter
Krachtstroomkabel 32A 2 meter
Krachtstroomkabel 32A 10 meter
Krachtstroomkabel 32A 20 meter
Zwerfkast 32A naar 6 x WCD (6 x gezekerd)
Zwerfkast 63A naar 3 x 32 A (3 x gezekerd)

€ 5,€ 5,€ 10,€ 5,€ 10,€ 15,€ 25,€ 25,-

(Onze zwerfkasten zijn gezekerd volgens de NEN-1010, inclusief aardlekschakelaar en zekering per aansluiting)
Microfoonkabels
Microfoonkabel 5 meter
€ 5,Microfoonkabel 10 meter
€ 5,Gitaarkabel “Old Vintage” 6 meter
€ 5,Multikabels, linekabels en verloopkabels (informeer naar de mogelijkheden)
Luidsprekerkabels
Luidsprekerkabel 2 meter
Luidsprekerkabel 5 meter
Luidsprekerkabel 10 meter
Luidsprekerkabel 20 meter

€ 5,€ 5,€ 5,€ 10,-

Defender MIDI kabelgoot (89 x 54 cm) p/st.
Defender kabelmat (100 x 70 cm)
p/m

€ 7,50
€ 2,50
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Statieven, truss
Bij de huur van microfoons en luidsprekersets zijn de bijbehorende statieven standaard inbegrepen.
Microfoonstatieven
K&M 210/9 standaard microfoonstatief
K&M 259 klein microfoonstatief
Manfrotto 1004BAC microfoonmast 3,7 meter
Manfrotto 270 BSU super stand 4,8 meter
K-Tec KE-110 microfoonhengel 2,8 meter
K&M 232 tafel statief

€ 5,€ 5,€ 10,€ 15,€ 10,€ 5,-

Luidsprekerstatieven
K&M 21435 standaard luidsprekerstatief
K&M 21455 klein luidsprekerstatief
K&M 21339 luidspreker tussenpaal

€ 5,€ 5,€ 5,-

Lichtstatieven
Doughty Club35 3,5 meter, 25 kg load
Manfrotto 270 BSU super stand 4,8 meter
Doughty easylift 3,8 meter, 25 kg load
Fantek T102 5 meter, 100 kg load
Fantek T104 6 meter. 200 kg load

€ 5,€ 15,€ 15,€ 25,€ 30,-

Truss
Prolyte X30D driehoektruss (per meter)
Prolyte X30V vierkanttruss (per meter)

€ 5,€ 6,50
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Verhuur voorwaarden
1. Algemene voorwaarden
1.Tenzij van te voren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de
uitvoering daarvan uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, inclusief deze:
2.onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder die met HGT Beeld & Geluid een
huurovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of
erfgenamen;
3.door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht
stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan;
4.HGT Beeld & Geluid is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke opdracht van de wederpartij heeft
aanvaard;
5.de volmacht van de vertegenwoordigers van HGT Beeld & Geluid strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit
opzicht in het bedrijf van HGT Beeld & Geluid gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van
eerder bedoelde volmacht afgeweken worden;
6.Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
7.toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;
8.tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door HGT Beeld & Geluid gehouden administratie als beslissend.
2. Aanbiedingen
1.Alle door HGT Beeld & Geluid gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders aangegeven.
2.Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts
bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd.
3.Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) eigendom van HGT Beeld & Geluid en dienen op eerste
aanvraag te worden geretourneerd.
4.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie-, maaten/of materiaalwijzigingen door te voeren.
5.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te
weigeren.
3. Overeenkomst
1.Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk
schriftelijk of anderszins is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
2.Eventueel aansluitend door of namens HGT Beeld & Geluid gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
3.Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt
geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake 3.a., 3.b. en 3.c. de door HGT Beeld & Geluid gehouden
administratie als beslissend.
4.Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van HGT
Beeld & Geluid voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst.
5.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden
voldaan.
6.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met de wederpartij,
voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden
doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
4. Levering en terugbezorging
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1.Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij zelf de gehuurde goederen bij HGT Beeld & Geluid op te halen
en bij het beëindigen van de overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde
goederen is geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
2.Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van HGT Beeld & Geluid,
worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder
verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve tegenover HGT Beeld & Geluid
aansprakelijk.
3.De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede
staat te hebben ontvangen.
5. Leveringstermijn
Indien de HGT Beeld & Geluid zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde goederen aan wederpartij te
bezorgen, zal HGT Beeld & Geluid ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn
te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op
schadeloosstelling.
6. Annulering
Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. HGT Beeld & Geluid berekent 25 % van de huurprijs
bij annulering 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van de huurprijs bij annulering
1-3 dagen voor het ingaan van het van het overeengekomen huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het
overeengekomen huurtijdstip wordt de volle huurprijs in rekening gebracht.
7. Duur van de overeenkomst
1.Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.
2.De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af
magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk vóór 10:00
uur op de dag na de laatste huurdag bij HGT Beeld & Geluid afgeleverd worden.
3.Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in 7.b. vermelde tijdstip bij HGT Beeld & Geluid terug te
bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van HGT Beeld & Geluid een boete verbeurt ter hoogte van de
dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.
9. Verplichtingen wederpartij
De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te
gebruiken en in het bijzonder om:
1.de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen;
2.geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
3.HGT Beeld & Geluid, haar vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) ten alle tijde toegang tot het gehuurde te
verschaffen;
4.aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en HGT Beeld & Geluid terzake vrij te waren;
onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van HGT Beeld & Geluid te
doen geschieden.
10. Prijzen
1.Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk
is overeengekomen.
2.Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren ten alle
tijde haar prijzen te wijzigen.
11. Betaling
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1.Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto-contant te geschieden bij (af)levering onverminderd enige
korting of schuldvergelijking dan wel middels storting of overmaking op een door HGT Beeld & Geluid aangewezen
bank- of girorekening binnen acht dagen vanaf factuurdatum. De op haar bank/giro afschriften aangegeven valutadag
is bepalend als betalingsdag.
2.Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in
mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.
12. Rente en kosten
1.Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij vanwege
rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,5% van het
openstaande bedrag en een van € 15,- administratiekosten.
2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen tenminste 1,5% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij
verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 175,00
13. Waarborgsom
1.De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan HGT Beeld & Geluid een door
HGT Beeld & Geluid vast te stellen waarborgsom te geven.
2.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met waarborgsom evenals de
kosten van de reparatie/reiniging als in 19.b. bedoeld.
3.HGT Beeld & Geluid is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de
wederpartij aan al haar verplichtingen jegens de HGT Beeld & Geluid heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.
14. Meldingsverplichting
1.Wederpartij dient HGT Beeld & Geluid onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende
goederen van HGT Beeld & Geluid of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de
eigendomsrechten van HGT Beeld & Geluid dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van
wederpartij, indien wederpartij surseance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.
2.In de hierboven in 14.a. genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator
of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.
15. Schade en gebreken
1.Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan HGT Beeld & Geluid te
melden. Zonder toestemming van HGT Beeld & Geluid mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
2.Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal HGT Beeld & Geluid slechts in eigen werkplaats
aanbrengen c.q. verrichten.
3.Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens HGT Beeld & Geluid, in
het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
16. Aansprakelijkheid
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke
oorzaak dan ook.
1.Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden)
beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval
reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In de beide andere gevallen zal de
wederpartij aan HGT Beeld & Geluid verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende
apparatuur en de kosten van vervanging.
2.Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou
kunnen ontstaan, is HGT Beeld & Geluid niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het
verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.
Wederpartij zal terzake HGT Beeld & Geluid voor alle aanspraken van derden vrijwaren.
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17. Vervanging
Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan HGT Beeld & Geluid terug te
bezorgen, dient wederpartij aan HGT Beeld & Geluid een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten
en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.
18. Overmacht
1.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid
waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van HGT Beeld & Geluid kan
worden verlangd;
2.onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij HGT Beeld & Geluid
en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;
3.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in
kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.
4.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van
de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht;
5.HGT Beeld & Geluid behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding
tot de overmacht situatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.
19. Beëindiging van de overeenkomst
1.Deze overeenkomst kan ten alle tijde door HGT Beeld & Geluid met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Artikel
7.c. is dan eveneens van toepassing.
2.Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn,
geheel gereinigd, ter beschikking van HGT Beeld & Geluid worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen
gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt,
is HGT Beeld & Geluid gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
20. Diversen.
Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd
zijn.
21. Geschillen
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en HGT Beeld & Geluid verklaren beiden domicilie te kiezen
ter plaatse waar HGT Beeld & Geluid gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen
al naar gelang de aard van het geschil, bij het Kantongerecht of de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht worden
aangebracht, met uitsluiting van iedere andere Rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de
wederpartij.
22. Slotbepaling
1.Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke
bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor
wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk
geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
2. Indien HGT Beeld & Geluid heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in een of meer dezer
voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van deze van deze verhuurvoorwaarden onverminderd
van toepassing.
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