ALGEMENE VOORWAARDEN
Huidige algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met en door MADOMI (KBO
NL858811972, Kvk 71689907) hieronder genaamd “onze vennootschap” of “ons bedrijf”. Behoudens uitdrukkelijk en
ondertekend uitzondering, stemmen onze cliënten in met de toepassing van huidige algemene voorwaarden dat zij aanvaarden bij
de bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle overeenkomsten en voor de gehele duur van onze prestaties. De
algemene voorwaarden heersen over alle andere voorwaarden van onze klanten of derden. De nietigheid van een clausule van
huidige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen dewelke hun rechtsgevolgen
bewaren ten aanzien van de Partijen.
1.

Bestelling en betaling van het product

1.1. De reservatie van een product houdt de onmiddellijke betaling van het totaalbedrag van de overeengekomen prijs te betalen en vormt
een gesloten en definitieve bestelling. De herroepingstermijn geldt tot 8 dagen voor de dag waarop de photobooth wordt geleverd.

1.2. De bestelling van de klant wordt aanvaard door ons bedrijf per bevestigingsmail uiterlijk 72 uur na de reservatie en ontvangst van de
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betaling van het totaalbedrag. Bestellingen zullen enkel niet aanvaard zijn ingeval van niet-beschikbaarheid van onze leveranciers of
onderaannemers. Desgevallend wordt de uitgevoerde betaling bij de reservatie terugbetaald binnen een termijn van 30 werkdagen.
De beschrijving van de producten of werken en de prijzen vermeld op de bestelling hebben gezag. Hetgeen is opgenomen op de
bestelling is niet ingehouden in de bestelling en zal een aparte facturatie vereisen.
Levering van het product
De levering gebeurt op de wijze, plaats, datum en uur vermeld bij de bestelling en aanvaard aan de hand van de bevestigingsmail door
ons bedrijf. De leveringswijze kan ofwel in aanwezigheid van de klant, ofwel in aanwezigheid van een derde die de klant vooraf
uitdrukkelijk volmacht heeft verleend om de levering te ontvangen, ofwel in een door ons erkend afhaalpunt. Uiterlijk drie dagen voor
de leveringsdatum worden de details met betrekking tot de leveringsplanning ter herinnering en ter bevestiging aan de klant per mail
overgemaakt.
Wegens logistieke omstandigheden is het mogelijk dat de datum vermeld bij de bevestiging alsnog wordt veranderd bij het bepalen van
de finale planning aan het begin van de week van het evenement.
Wanneer de levering plaatsvindt bij een derde die de klant vooraf de volmacht geeft om de levering te ontvangen, worden de
verplichtingen volgens de algemene voorwaarden van de klant overgedragen aan deze persoon via de handtekening van de derde op het
ontvangstbewijs.
Indien de klant en/of de twee aangeduide personen niet aanwezig zijn op het plaats datum en uur van levering, gaat de levering niet
door en worden de producten terug naar ons bedrijf gebracht door de leverancier. Desgevallend kan de klant zelf het product nog
ophalen op onze kantoren in een termijn van 24 uur, te rekenen vanaf de datum en uur vermeld bij de bestelling.
Wanneer de klant het product niet tijdig ophaalt, wordt de overeenkomst onmiddellijk beëindigd zonder mogelijkheid tot terugbetaling
van de betaalde bedragen door de klant.
Het behoort tot de klant om de producten na te kijken op de goede materiële staat van het product bij de levering. Klachten met
betrekking tot de goede materiële staat van de producten zijn enkel geldig wanneer zij meteen schriftelijk worden gemaakt bij de
levering of op de verzendnota van de levering. Door de aanvaarding van de levering zonder enige klacht te formuleren, erkent de klant
uitdrukkelijk dat de producten in perfecte toestand en in staat van werking werden geleverd door ons bedrijf.
Risico-overdracht
De risico-overdracht aan de cliënten gebeurt op het ogenblik van de levering van de bestelde producten. Onze cliënten nemen de nodige
maatregelen met betrekking tot het toezicht, bewaking en bewaring van onze producten, o.a. om eventuele schade en diefstal te
vermijden. Onze producten zijn vanaf de levering tot en met de teruggave onder het toezicht van onze klanten. Onze klanten zijn dan
ook steeds gehouden ten aanzien van ons bedrijf ten gevolge van iedere schade toegebracht aan onze producten zelfs wanneer deze is
toegebracht door een derde of ingeval van diefstal.
Ingeval van diefstal zal de klant onmiddellijk contact opnemen met ons bedrijf alsook met de politie om de diefstal vast te stellen en te
verklaren.
Ingeval van schade door de klant of door derden aan het product, zal de klant de schade melden aan ons bedrijf bij de teruggave van het
product. De schade zal door ons bedrijf vastgesteld en geëvalueerd worden. Deze vaststellingen worden nadien overgemaakt aan de
klant die gehouden zal zijn ons bedrijf schadeloos te stellen.
Wanneer onze producten beschadigd of gestolen worden, zijn onze klanten steeds gehouden ons schadeloos te stellen. De klanten
erkennen dat ingeval van schade en/of diefstal een minimum schadevergoeding ten belope van 250,00 € steeds betaald zal moeten
worden ten titel van administratieve meerkosten ten gevolge van de schade en/of diefstal. Overigens zijn onze klanten gehouden tot de
betaling van de kosten van herstelling van onze producten of tot de betaling van de productiewaarde van onze producten wanneer zij
definitief vernietigd werden ten gevolge van schade en/of diefstal.
Duur en gebruik van het product
Behoudens uitdrukkelijke en ondertekende uitzondering zijn onze producten verhuurd per periode van een dag ofwel 24 uur. Tijdens de
huurperiode verbindt de klant er zicht toe het product te gebruiken conform de goede huisvader, nl. met de vereiste zorg en
voorzichtigheid die men mag verwachten van eenieder.
Teneinde schade te vermijden verbindt de klant zich ertoe geen kinderen toe te laten onze producten te gebruiken tijdens de duur van de
huur en onze producten niet te plaatsen in de nabijheid van onveilige zones zoals o.a. fonteinen, zwembaden, kampvuren, enz.
Teneinde diefstal te vermijden verbindt de klant zich ertoe onze producten in privé-eigendommen te plaatsen en een toegangscontrole
uit te voeren tot het privé-eigendom onder zijn toezicht. In geen geval zal de klant onze producten plaatsen op openbare plaatsen zonde
toegangscontrole.

5.

Teruggave van het product

5.1. De teruggave van het product aan ons bedrijf, gebeurt vanaf de eerste dag na het einde van de huurperiode.
5.2. Indien de teruggave niet plaatsvindt omwille van het toedoen van de klant o.a. ingeval van afwezigheid van de klant, zal de klant
gehouden zijn de teruggave zelf uit te voeren op onze maatschappelijke zetel binnen de 72 uur, te rekenen vanaf het ogenblik van de
levering door ons bedrijf. Indien deze termijn wordt overschreden zal de klant gehouden zijn een schadevergoeding te betalen ten
belope van 250,00 € ter vergoeding van de transportkosten van ons bedrijf alsook de huurprijs verder te betalen tot de teruggave van het
product door de klant.
5.3. Bij de teruggave wordt de eventuele schade aan ons product vastgesteld en geëvalueerd door ons bedrijf. Deze vaststellingen worden
nadien overgemaakt aan de klant die gehouden zal zijn ons bedrijf schadeloos te stellen.
5.4. De photobooth wordt opgeborgen in de transportzak geleverd en dient in dezelfde staat worden klaargemaakt voor de ophaal. Indien de
photobooth niet werd klaargemaakt voor ophaal en de chauffeur deze moet opplooien en opbergen, zal de klant gehouden zijn aan een
schadevergoeding ten belope van 40,00€ ter vergoeding van het tijdverlies.
6. Nalatigheidsinteresten
6.1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag door en of andere Partij, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitair
schadebeding van 10% met een minimum van 250,00 €, worden aangerekend evenals moratoire interesten a rato van 12% per jaar.

