
Huurvoorwaarden
Algemene voorwaarden van 
DAM Events

Bepalingen specifiek ten aanzien van huur
1. De onderstaande bepalingen gelden specifiek ten 

aanzien van huur en verhuur. Zij laten echter de 
overige bepalingen in deze algemene voorwaarden 
onverlet. 

2. De huurovereenkomst is gesloten voor de in de 
huurovereenkomst vermelde huurperiode, dan wel 
indien een bepaalde periode niet is vermeld, voor 
onbepaalde tijd. Een gedeelte van een dag geldt 
als één hele dag. 

3. Indien de wederpartij de huurovereenkomst annu-
leert binnen 7 dagen voor de leveringsdatum, kan 
DAM Events 50% van het totale overeengekomen 
bedrag in rekening brengen. 

4. Verhuurde zaken blijven uitdrukkelijk eigendom van 
DAM Events.

5. Op verzoek van de wederpartij kan DAM Events 
de overeenkomst verlengen. Zij wordt dan geacht 
onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet. 

6. Aflevering van het gehuurde bij de huurder omvat 
gebruiksklare aflevering op de locatie waar het ge-
huurde gebruikt zal worden. Aflevering vindt alleen 
plaats indien zulks is overeengekomen. 

7. Door ondertekening van het ontvangstbewijs bij 
afhaal goederen  verklaart de huurder het gehuur-
de in goede staat te hebben ontvangen, waarna 
de eventuele borgstelling in contanten verrekend 
zal worden. 

8. Vanaf het moment van in ontvangstname komt het 
gehuurde voor risico van de huurder. 

9. In geval van niet op tijd retourneren van het 
gehuurde, zal DAM Events gerechtigd zijn de ver-
schuldigde huurprijs voor elke overschrijdingsdag 
of gedeelte daarvan te verhogen. 

10. Bij terughalen c.q. terugbrengen, dient het 
gehuurde in dezelfde staat te verkeren als het 
zich bij aflevering bevond, behoudens slijtage en 
verontreiniging als gevolg van normaal gebruik. 
Kosten voor het vervangen van ontbrekende of 
beschadigde accessoires en/of onderdelen, en 
eventuele reiniging van het gehuurde komen voor 
rekening van de wederpartij. Na constatering van 
een correcte retournering, ontvangt de weder-
partij de borgsom in contanten. Het is de huurder 
verboden; 
A. het gehuurde aan derden ten gebruike af te 

staan, het te bezwaren of te verhuren en even-
min te verkopen, of om het op andere wijze te 
vervreemden; 

B. het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demon-
teren, behalve als het gaat om de uitwisseling 
van gebruikelijke accessoires; 

C. enige reparatie handeling uit te voeren; 
D. het gehuurde bloot te stellen aan agressieve 

stoffen en/of weersinvloeden;
E. veranderingen aan het gehuurde aan te bren-

gen dan wel te beplakken, te beschilderen of 
anderszins te bewerken;

F. het gehuurde te laten opstellen en/of bedienen 
door ondeskundigen;

G. het gehuurde zodanig te verbinden met andere 
zaken, dat het roerende karakter van het 
gehuurde verloren gaat. 

11. Vermissing, beschadiging, vervreemding, vergaan, 
diefstal, verduistering of bezwaring van het 
gehuurde, dient direct na ontdekking door de 
huurder schriftelijk te worden gemeld aan DAM 
Events. De huurder is in deze gevallen verplicht 
de overeengekomen huurprijs te betalen alsof het 
gehuurde niet vermist, beschadigd, vervreemd, 
vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. 
Daarenboven is DAM Events gerechtigd een scha-
devergoeding in rekening te brengen.

12. Transportkosten; bij bestellingen lager dan € 
65,00 worden er € 15,00 bezorgkosten in 
rekening gebracht. Buiten de 046-regio worden 
er € 25,00 transportkosten en km-vergoeding 
berekend. Vanaf € 250,00 worden bestellingen 
gratis bezorgd. 

13. De wederpartij bepaalt de plaats waar het 
gehuurde wordt opgesteld. Hij draagt de ver-
antwoordelijkheid voor de geschiktheid van die 
plaats en dient DAM Events te informeren over de 
ligging van kabels, buizen en leidingen. Schade die 
optreedt als gevolg van het niet voldoen aan het 
in dit artikel bepaalde komt niet voor rekening van 
DAM Events.  
Let op: Er mag nooit met poederblussers geblust 
worden, hierdoor beschadigt de apparatuur. In 
plaats hiervan blust men met een CO2-blusser.

14. Indien voor het plaatsen van gehuurde, toestem-
ming nodig is van een derde, draagt de weder-
partij zorg voor het krijgen van die toestemming. 
Eveneens dient de wederpartij zorg te dragen voor 
alle noodzakelijke vergunningen. 

15. De huurder moet zich tijdens levering/afhalen van 
het gehuurde, kunnen legitimeren met een door 
de Nederlandse staat geldig verklaard legitimatie 
bewijs (paspoort, Europese identiteitskaart of 
rijbewijs)

16. DAM Events ontvangt ten tijde van de levering een 
kopie van één van boven genoemde middelen. 

BUMA-rechten
17. Indien en voor zover tussen de wederpartij en 

DAM Events enige overeenkomst bestaat ten 
gevolge waarvan bij de uitvoering van de verplich-
tingen die uit deze overeenkomst voortvloeien voor 
DAM Events en/of DJ  BUMA-rechten verschul-
digd zullen zijn, dan wel andere rechten die 
samenhangen met voortbrengselen van de geest, 
zullen deze rechten verschuldigd zijn aan de we-
derpartij die, voor zover nodig, eveneens zorg zal 
dragen voor aangiften en dergelijke en indien DAM 
Events aangesproken zal worden DAM Events zal 
vrijwaren voor de betaling van deze rechten.

Geschillen
18. Alleen geschillen, waaronder begrepen die welke 

slechts door één partij  als zodanig beschouwd 
worden, voortvloeiende uit of verband houdende 
met de overeenkomst waarop deze bepalingen van 
toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden 
zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke 
als juridische aard, zullen worden beslist door 
de binnen het vestigingsgebied van DAM Events 
bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, zulks 
voor zover de wettelijke rechten dit toestaan. 

19. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet DAM 
Events recht om het geschil voor te leggen aan de 
normale competentieregels bevoegde burgerlijke 
rechter, dan wel te laten berechten door een 
buitenlandse rechter of middels arbitrage of 
bindend advies. 

Annulering DAM Events
20. In geval van niet-betaling, faillissement of aan-

vraag van surseance van betaling van de zaken van 
de wederpartij, heeft DAM Events het recht om 
niet-uitgevoerde dan wel gedeeltelijk uitgevoerde 
projecten volgens contract te annuleren zonder 
dat er enige rechtelijke tussenkomst vereist is.

Ten einde van de dag naar ieders tevredenheid goed te 
doen verlopen, volgen hieronder een aantal bepalingen:

21. Met uitkoop wordt bedoeld contractant 1 zelf de 
sociale lasten afdraagt.

22. De klant dient zorg te dragen voor consumpties 
voor de technieker(s) met een minimum van 10 
consumpties per persoon voor de technieker(s) 
ivm opbouwen.

23. Het podium moet goed bereikbaar zijn (geen 
trappen met meer dan drie treden).

24. Als het podium meer dan 20 meter van de 
losplaats is, dient de organisatie te zorgen voor 
stagehands (helpers) voor zowel opbouw als 
het afbreken van het equipement; deze dienen 
uiteraard nuchter te zijn - vrij van alcohol -  en de 
hoeveelheid stagehands worden nader bepaald, 
afhankelijk van de situatie afhankelijk van de situa-
tie. Dit geldt ook voor situaties waarin trappen of 
dergelijke obstakels voorkomen. 

25. Bij laden en lossen moet de crew de vrachtauto, 
bus of ander transportmiddel direct bij een ingang 
en/of het podium kunnen plaatsen; dit moet een 
verharde weg zijn of middels rijplaten verharde 
ondergrond zijn.

26. De kleinste deurmaat moet minimaal 82 cm in 
de breedte bedragen ivm afmetingen van het 
equipment.

27. Er moet een driefase-aansluiting zijn binnen 10 
meter van het podium (32 -16 Amp).

28. Er dient een als kleedkamer dienstdoende ruimte 
aanwezig te zijn (indien bemiddeld wordt met 
artiesten.

29. Er moet minimaal 5 uur voor aanvang van de show 
opgebouwd kunnen worden.

30. ndien wij werken met bands dient het podium ca. 
5 meter diep en 10 meter breed te zijn.

31. De crew moet 30 minuten na de show kunnen 
beginnen met afbouwen van het equipment.

32. De klant is op de hoogte van het repertoire van de 
band/dj/artiest.

33. De offerte is tot 14 dagen na dagtekening geldig. 
Mocht de offerte dan niet retour zijn, bestaat 
de mogelijkheid voor contractant 1 deze als niet 
verzonden te beschouwen.

34. Bij annulering moet contractant 2, 7 werkdagen 
voor aanvang van de show dit schriftelijk kenbaar 
maken aan DAM Events, Past. Hutschemakers-
straat 24, 6191 NK Beek. Er bestaat de moge-
lijkheid een annuleringsverzekering af te sluiten 
(hetgeen inhoudt dat contractant 2 te allen tijden 
het contract mag ontbinden).

35. Bij betaling per bank dient dit geschieden binnen 
14 dagen na ontvangen factuur.

36. Zijn er buiten de bovengenoemde bepalingen nog 
andere bijzonderheden die voor belang kunnen 
zijn gaarne even contact op nemen met DAM 
AUDIO Contractant 2 stelt zich aansprakelijk voor 
eventuele schade aan apparatuur veroorzaakt door 
derden.

37. Contractant 2 zorgt bij een buitenoptreden voor 
een degelijke overkapping van het podium bij twijfel 
behoudt contractant 1 zich het recht voor om niet 
op te bouwen. Bij buitenpodium is het raadzaam 
naast het podium links en rechts een overkapping 
te maken om de geluidset onder te plaatsen zodat 
deze niet op maar naast het podium geplaatst kan 
worden

38. De opdrachtgever verplicht zich ertoe om het ui-
ten van racistische of discriminerende uitlatingen 
zoveel als mogelijk is, tegen te gaan. DAM Events 
heeft het recht om,indien dergelijke uitlatingen 
plaatsvinden, de voorstelling af te breken.

Bijzondere bepalingen:
39. Weersinvloeden: Bij onweer en/of bliksem, heeft 

DAM Events het recht om in het kader van ieders 
veiligheid, het equipment spanningloos te maken. 
Bij verbetering van de weersomstandigheden zal 
het optreden meteen hervat worden.

Verzekering
40. De geluids- en lichtinstallatie en de accessoires 

zijn tijdens de huurperiode niet automatisch 
verzekerd. De huurder dient hier zelf zorg voor 
te dragen. Bij onduidelijkheid dient de huurder 
contact op te nemen met zijn eigen verzekerings-
maatschappij.

41. Als aan een van de bovengenoemde bepalingen 
niet voldaan kan worden dan gaarne contact 
opnemen met: 
DAM Events: 046-4379047 – GSM 06-
51648525.

Ervan uitgaande een ieder voldoende geïnformeerd te 
hebben, hopen wij op een constructieve samenwerking,

DAM Events
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