HUURVOORWAARDEN – AC-IT by HIGH PRODUCTION
I. Gemeenschappelijke bepalingen
1. Algemeen
Tenzij hierna anders bepaald, maken de algemene verkoopvoorwaarden integraal deel uit van deze voorwaarden. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle
huur- en/of onderhoudscontracten, afgesloten door HIGH PRODUCTION en zijn Klanten.
2. Looptijd
a. Tenzij anders bepaald, worden huur- en/of onderhoudscontracten afgesloten voor een vaste, onherroepelijke en vastgelegde periode van 60 maanden.
b. Behalve indien anders overeengekomen, treedt deze periode in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de dag van de levering, zonder inachtneming
van de gelijktijdige levering van accessoires, opties of randapparatuur, voor zover deze laatste niet worden beschouwd als essentieel voor de werking van de
installaties. De installatiedatum is niet van invloed op de inwerkingtreding van de looptijd van het contract. Wanneer een onderhoudscontract is gekoppeld aan
een huurcontract, is zijn looptijd dezelfde als die van dat laatste en zal het bij gebrek aan een tijdige opzegging worden vernieuwd op hetzelfde moment als het
huurcontract en voor dezelfde looptijd.
c. Als de apparatuur, gebundeld in één enkel contract, wordt geleverd op verschillende data, wordt als leveringsdatum beschouwd de dag van de laatste levering,
zodat de einddatum dezelfde is voor alle apparatuur. Behalve indien anders overeengekomen, zal de prijs van het materiaal pro rata worden berekend op basis
van de respectievelijke leveringsdata.
d. Bij het verstrijken van de vastgelegde looptijd wordt het contract telkens opnieuw verlengd tegen dezelfde geldende voorwaarden, en dit voor een looptijd van
12 maanden, tenzij er een opzegging is door een van de partijen die wordt betekend via een aangetekende brief, en dit ten laatste 6 maanden vóór het verstrijken.
Ongeacht de datum waarop de Klant zijn wens te kennen geeft om het contract niet te vernieuwen, en voor zover de minimale opzeggingstermijn van 6 maanden
waarvan hierboven sprake, wordt gerespecteerd, zal het contract blijven lopen en geldig zijn tot de vervaldag van de volgende termijn. In deze veronderstelling
blijft de Klant verplicht om de facturen te voldoen tot aan het verstrijken van die termijn. In totaal kan het contract tweemaal worden verlengd voor een
respectievelijke periode van 12 maanden; nadien zal het contract van rechtswege worden beëindigd.
e. Het contract wordt niet beëindigd in het geval van een gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om het contract uit te voeren ten gevolge van de wens van de
Klant of een externe oorzaak, waarvan het risico steeds voor rekening van de Klant blijft. Bij om het even welke beschadiging van het materiaal omwille van een
externe oorzaak, met inbegrip van rook, vuur, vandalisme, heeft HIGH PRODUCTION het recht om het contract te beëindigen ten nadele en voor risico van de
Klant. In deze veronderstelling heeft HIGH PRODUCTION het recht om de betaling te eisen van de schadevergoeding, voorzien in artikel VIII. Contractverbreking –
boeteclausule.
f. Het contract kan niet worden opgeschort noch opgezegd door de klant, zonder afbreuk te doen aan de rechten van HIGH PRODUCTION; de prijs kan niet worden
verminderd of uitgesteld en er kan geen enkele schadevergoeding worden geclaimd door de Klant omwille van een gehele of gedeeltelijke ontzegging van het
genot van de goederen, een ontoereikend rendement, een beschadiging, een tijdelijke deprivatie van het gebruik omwille van onderhoud, herstelling en/of ten
gevolge van een brand, rookontwikkeling, waterschade, daden van vandalisme, diefstal, een verhuis, een transformatie of andere gebeurtenissen.
g. Bij een opschorting van de verplichtingen van HIGH PRODUCTION omwille van de exceptie van niet-uitvoering (exceptio non adimpleti contractus) blijft de prijs
van de contracten verschuldigd door de Klant en zal deze aan hem worden gefactureerd. Deze prijs omvat onder meer en minstens voor de huur de huurprijs en
voor het onderhoud de forfaitaire prijs.
h. De duur van de panne of het defect van het apparaat is niet van invloed op het bestaan van het contract noch op de rechten en plichten die eruit voortvloeien
voor de partijen.
3. Facturatie
a. De facturatie vindt altijd plaats op basis van de referentieperiode zoals vermeld in het contract.
b. Zodra het contract is ondertekend, factureert HIGH PRODUCTION aan de Klant vanaf de dag van de levering het forfaitaire bedrag voor de volgende
maand/trimester. Indien van toepassing, leidt elke begonnen maand/trimester tot een factuur pro rata temporis.
c. Wanneer de Klant een onderhoudscontract aangaat voor de huur van de apparatuur, verklaart hij perfect op de hoogte te zijn van de uitsluitingsgronden,
vermeld in artikel 3 van de Onderhoudsvoorwaarden, en deze te aanvaarden.
4. Aanpassing van de prijzen
De in het contract vermelde prijs kan op elk moment en eenmaal per kalenderjaar worden aangepast aan de kosten van het levensonderhoud, in functie van de
stijging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en dit bij toepassing van de rekenformule, voorzien in artikel 1728bis van het burgerlijk wetboek en/of in
functie van de stijging van de parameters die de reële kosten vertegenwoordigen, in overeenstemming met de wet op de maatregelen voor economisch herstel,
waarbij de factuur geldt als kennisgeving van de aanpassing.

5. Ontbinding/ Opzegging
a. Bij een ontbinding en/of opzegging van het huur- en/of onderhoudscontract lastens de Klant (waaronder onder meer wegens niet-uitvoering, laattijdige of
gedeeltelijke uitvoering en/of vervroegde stopzetting van de uitvoering van zijn contractuele plichten), behoudt HIGH PRODUCTION altijd het recht om de
uitvoering van het contract te vorderen of een forfaitaire schadevergoeding te eisen, die op de volgende manier wordt bepaald:
1° voor het huurcontract: een schadevergoeding gelijk aan het saldo van de (geïndexeerde) huurgelden op de datum van de ontbinding en/of de opzegging,
vermeerderd met een forfaitaire administratieve kost van € 150,00 per contract, plus € 25,00 per apparatuur, alsook de transportkosten, berekend volgens de
geldende tarieven bij HIGH PRODUCTION.
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2° en voor het onderhoudscontract: een schadevergoeding gelijk aan 100 % van de totale prijs die zou verschuldigd zijn voor het onderhoud als het contract was
uitgevoerd tot aan zijn vervaldag.
b. De in punt a. vermelde schadevergoeding kan nooit lager zijn dan de prijs van 9 maanden contract. HIGH PRODUCTION behoudt steeds het recht om een hogere
schadevergoeding te eisen.
c. Bij een ontbinding/opzegging lastens de Klant tijdens de verlenging van de initiële looptijd van het contract, is de berekening van de schadevergoeding dezelfde
als in de punten 5a en 5b
II. Huurvoorwaarden
1. Algemeen
Deze in punt II vermelde huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurcontracten, afgesloten tussen HIGH PRODUCTION en zijn Klanten.
2. Onderwerp
Tenzij anders bepaald in het contract, omvat de huur geen onderhoud van de gehuurde apparatuur.
3. Looptijd
Als HIGH PRODUCTION het contract beëindigt omwille van de niet-naleving van het contract door de Klant, behoudt HIGH PRODUCTION het recht om de totale
resterende geactualiseerde huurprijs te eisen, en dit voor de contractuele duur die nog resteert. De actualisering van de huurprijs is gebaseerd op de prime rate
voor de initiële looptijd van het contract, vermeerderd met 3 %.
4. Gebruik van het materiaal
a. De Klant verbindt zich ertoe de apparatuur alleen te gebruiken op de in het contract voorziene locatie.
b. De Klant verbindt zich ertoe de gehuurde apparatuur te gebruiken als een goede huisvader en hij zal er met name op letten:
1° het materiaal op een normale wijze te gebruiken, conform met de gebruiksvoorschriften van de fabrikant en HIGH PRODUCTION, en het altijd in een goede
staat van werking te houden.
2° geen andere voorzieningen te gebruiken dat wat er werd geleverd of goedgekeurd door de fabrikant of HIGH PRODUCTION.
3° exclusief aan HIGH PRODUCTION elke transport en elke verplaatsing toe te vertrouwen, zelfs intern bij de Klant, en dit mits betaling van de geldende tarieven.
4° exclusief aan HIGH PRODUCTION of aan door deze laatste erkende derden het onderhoud en de herstelling van het gehuurde materiaal toe te vertrouwen.
5° HIGH PRODUCTION in staat te stellen toegang te krijgen tot het gehuurde materiaal tijdens de normale kantooruren, met het oog op de uitvoering van controles
die HIGH PRODUCTION onontbeerlijk acht.
6° HIGH PRODUCTION onmiddellijk te informeren over elke beschadiging, panne, vernietiging of diefstal van materiaal, alsook over elk ongeval of incident dat de
goede werking ervan zou kunnen aantasten.
7° toe te zien op de technische en andere faciliteiten die het goede verloop van de installatie van het gehuurde materiaal mogelijk maken. Hij zal er ook op toezien
de geschikte aansluitingen te voorzien om de optimale werking van het gehuurde materiaal te verzekeren, en hij zal rekening houden met alle toepasselijke
veiligheidseisen en -richtlijnen.
8° de kosten te dragen naar aanleiding van elk niet-conform of ongeschikt gebruik van het gehuurde materiaal, alsook elk gebruik van onderdelen of voorzieningen
die niet werden geleverd door HIGH PRODUCTION, en elk gebruik van niet-conform materiaal en transport dat niet wordt uitgevoerd door HIGH PRODUCTION.
9° op elk moment het onderhoudsboekje bij de apparatuur te bewaren. De Klant is als enige verantwoordelijk als het boekje zoek raakt en staat in voor de nadelige
gevolgen die daaruit voortvloeien.
Ondergetekende ………………….. verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoop- en huurvoorwaarden op datum van …………………..
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