PRICELIST DJ SERVICE

SOUNDSYSTEM BVBA
LIEVERSTEDESTRAAT 14
8020 OOSTKAMP
BELGIUM

BE 0848.366.255 RPR BRUGES
050/68 77 64
INFO@SOUNDSYSTEM.BE

Can’t find what you’re looking for?
Please get in touch with our rental department – we have contacts within the industry to
find the equipment

All pricing is excluding VAT.
Prices in EUR (€) and per unit (unless stated otherwise)
Soundsystem BVBA reserves the right to change pricing without prior notice.
Please call our office to discuss your discount structure.

SOUNDSYSTEM BVBA

PRICELIST DJ SERVICE

Rental – DJ Mixers
Allen & Heath XONE 23 - 2 channel mixing desk with filter ...........................................................€ 16,53
Allen & Heath XONE 92 4 + 2 channel mixing desk ........................................................................€ 37,19
Allen & Heath XONE DB4................................................................................................................€ 61,98
Allen & Heath XONE PX5 DJ mixer .................................................................................................€ 37,19
PLAY differently MODEL 1 ..............................................................................................................€ 61,98
E&S DJR200 rotary mixer (with wooden sides) ..............................................................................€ 41,32
E&S DJR400FX console incl. power supply, cables & flightcase .....................................................€ 82,64
Funktion One / Formula Sound FF4.2 : 4 channel mixer - w/ linear faders (soon available) .........€ 65,00
Funktion One / Formula Sound FF6.2 : 6 channel mixer - w/ linear faders (soon available) .........€ 75,00
Formula Sound FF6000L - 6 channel DJ mixer w/ linear faders ....................................................€ 49,59
Pioneer DJM900 NEXUS2 ...............................................................................................................€ 41,32
Rane sixty-two Battle mixer with built-in EFX (Serato Scratch Live compatible) ...........................€ 64,80
Rane MP2015 Rotary Mixer ...........................................................................................................€ 64,80
Rane TTM-57mkII Battle mixer (serato DJ enabled) ......................................................................€ 60,00

Rental – Turntables
Technics SL1210 M5G turntable 8-16% pitch / Ortofon & Isonoe .................................................€ 37,19
Technics SL 1200GR turntable + Ortofon & Isonoe ........................................................................€ 37,19
Technics SL 1200 mkII / mkV standard turntable + isonoes...........................................................€ 28,93

Rental – CD & Media Player
Pioneer CDJ-2000 NEXUS2 .............................................................................................................€ 61,98
Pioneer CDJ-350 .............................................................................................................................€ 20,66
Pioneer CDJ900NXS ........................................................................................................................€ 33,06

Rental - Effect / Sound modules
Pioneer RMX 1000 effect unit + stand ...........................................................................................€ 70,00
Sony Minidisk player ......................................................................................................................€ 30,00
Double Tapedeck with Pitch control & dual audio outs .................................................................€ 75,00

Rental – DJ Accessoires / Cables
Concrete Slabs suitable for Technics turntables ............................................................................€ 16,90
Stand for CDJ2000 ............................................................................................................................€ 4,13
Laptopstand......................................................................................................................................€ 4,13
Networkswitch 4ch / 8ch..................................................................................................................€ 8,26
Isonoe anti-feedback Feet M6 Silver (set of 4pc) .............................................................................€ 3,10
Isonoe FEET+BOOTS (set of 4) ........................................................................................................€ 12,40
Mag Lev magnetic Anti-Feedback plate .........................................................................................€ 12,40
Ortofon cel + needle.........................................................................................................................€ 3,31
Ortofon nightclub MKII cel + needle ..............................................................................................€ 25,07
Ortofon nightclub MKII needle .......................................................................................................€ 10,00
Shure M44-7 cel + needle.................................................................................................................€ 8,26
Shure N44-7 needle ..........................................................................................................................€ 8,26
Vinyl Disc Stabilizer (set of 2) ...........................................................................................................€ 5,00

Prices in EUR (€) and per unit (unless stated otherwise), excluding BTW

1

SOUNDSYSTEM BVBA

PRICELIST DJ SERVICE

Rental - DJ-sets
DJ-set basic .....................................................................................................................................€ 57,85
DJ-set Pioneer DJM + CDJ + Technics ...........................................................................................€ 233,90
DJ-set Pioneer DJM + CDJ .............................................................................................................€ 176,04
DJ-set Xone92 + CDJ .....................................................................................................................€ 171,91
DJ-set Xone92 + CDJ + Technics ...................................................................................................€ 229,77

Rental - Mixing desks
Mackie 1202 VLZ3 mixer - 4 mono + 4 stereo ................................................................................€ 30,00
Midas Heritage 2000 - 40ch MON Desk ................................................................................... on request
Midas Heritage 2000 - 48 ch F.O.H. Desk ................................................................................. on request
Midas venice U16 - 8 mono + 4 stereo channels ..................................................................... on request
Midas venice U24 - 16 mono + 4 stereo channels ................................................................... on request
Soundcraft MFXI12ch mono 2 ch stereo mixer with effects ..........................................................€ 50,00

Rental – Outboard
Midas U16 EFX rack (incl. M-ONE, D-TWO, 2x DL241 compressor, SPX900) .................................€ 41,32
Midas U24 EFX rack (incl. M-ONE, D-TWO, PCM91, CD-player,..) .................................................€ 61,98

Rental - Microphones & DI's
AKG C3000 cardioide condensator studio microphone V1 ............................................................€ 15,00
Audio technica ATM25 .....................................................................................................................€ 8,26
Radial JDI Passive D.I. 1ch...............................................................................................................€ 14,26
Radial JDI Passive D.I. DUPLEX 2 ch ................................................................................................€ 20,39
Shure 55SH vintage dynamic vocal microphone series2 ................................................................€ 15,00
Shure BETA 57 instrument microphone .........................................................................................€ 10,00
Shure BETA 58 standard microphone ..............................................................................................€ 8,26
Shure wireless BETA 58 SLX microphone .......................................................................................€ 28,93
Shure BETA 87C vocal condensator microphone ...........................................................................€ 15,00
Shure SM 57 standard instrument microphone ...............................................................................€ 4,96
Shure SM58 standard microphone ..................................................................................................€ 4,95
Shure wireless SM 58 microphone .................................................................................................€ 16,53
K&M microphone stand ...................................................................................................................€ 1,41

Rental - PA Divers
Variety of other PA equipment, foh desks, outboard, mics, etc. ............................................. on request
(no dry-hire)

Rental - Stage Riser
Butex fiberplate, 0.5 x 1 m ultra light stage .....................................................................................€ 8,26
Butex fiberplate, 1 x 1 m ultra light stage ........................................................................................€ 8,26
Butex fiberplate, 2 x 1 m ultra light stage ......................................................................................€ 16,53
Rolling riser wheel set ...................................................................................................................€ 10,00
Stage riser clamp ..............................................................................................................................€ 1,00
Table / stage 1m wide x 1m depth x 100cm height .........................................................................€ 8,26
Prices in EUR (€) and per unit (unless stated otherwise), excluding BTW

2

SOUNDSYSTEM BVBA

PRICELIST DJ SERVICE

Table / stage 1m wide x 0.5m depth x 100cm height ......................................................................€ 8,26
Table / stage 2m wide x 1m depth x 100cm height .......................................................................€ 33,18

Product sale – Cartridges & Styli
Ortofon Pro cartridge + stylus ........................................................................................................€ 65,70
Ortofon Pro Stylus ..........................................................................................................................€ 23,10
Shure M44-7 DJ Turntablist Turntablist Record Needle.................................................................€ 59,50
Shure N44-7 DJ Turntablist Replacement Styli...............................................................................€ 23,10

Product sale – DJ Accessoires
Vinyl Cleaner.....................................................................................................................................€ 6,20
Isonoe Sorbothane Boots for Isolation Feet black .........................................................................€ 40,00
Isonoe anti-feedback Feet M6 - Black (set of 4pc) .......................................................................€ 150,00
Isonoe anti-feedback Feet M6 Silver (set of 4pc) .........................................................................€ 150,00
boxset 2x V-DiST Vinyl Disc Stabilizer incl. wooden case ...............................................................€ 82,60
Slipmat Soundsystem .......................................................................................................................€ 9,05
V-DiST Vinyl Disc Stabilizer .............................................................................................................€ 49,50

Crew – Repair
Reparation service (per hour, excl. components) ..........................................................................€ 40,00

DJ service transport
Transport ‘DJ service’ - BXL delivery/return (per visit) ..................................................................€ 45,00
Transport ‘DJ service’ - GENT delivery/return (per visit) ...............................................................€ 45,00

Prices in EUR (€) and per unit (unless stated otherwise), excluding BTW

3

SOUNDSYSTEM BVBA
GENERAL CONDITIONS
Art 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten met
betrekking tot verkoop, verhuur en levering van goederen en/of diensten door Soundsystem BVBA,
Lieverstedestraat 14, 8020 Oostkamp, BE0848.366.255. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven
mogelijk afwijkende voorwaarden van de klant. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden
uitsluitend indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De klant erkent
en bevestigt voorafgaand aan elke transactie kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, en deze door
het aangaan van de transactie te aanvaarden.
Art 2. Offertes opgemaakt door Soundsystem voor zowel verhuur als voor verkoop zijn geldig gedurende 30 dagen of
gedurende een kortere termijn indien zo vermeld in de offerte. Offertes zijn louter informatief en kunnen op
elk ogenblik worden ingetrokken of gewijzigd door Soundsystem. Tenzij anders aangegeven is in de offerte
geen installatie, bediening, montage of transport en dergelijke inbegrepen.
Art 3. Soundsystem behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen opdrachten of bestellingen te
weigeren.
Art 4. Elke offerte opgemaakt door Soundsystem vormt, samen met deze Algemene Voorwaarden, een bindende
overeenkomst vanaf de bevestiging door de klant. Indien een wijziging of aanvulling op een overeenkomst
financiële of kwalitatieve gevolgen heeft, zal Soundsystem de klant hierover inlichten. Mondelinge
toezeggingen en/of wijzigingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door
Soundsystem.
Art 5. Facturen moeten contant betaald worden of ten laatste betaald zijn op de vermelde vervaldag, waarbij de dag
van creditering van de rekening van Soundsystem geldt als datum van betaling. Enkel mits uitdrukkelijk
akkoord kan van deze betaalvoorwaarden worden afgeweken, waarbij elke afwijking enkel betrekking heeft op
een specifieke factuur of op een specifiek contract en nooit kan ingeroepen worden als precedent. Bij herhaald
contracteren tussen Soundsystem en de klant kunnen geen rechten geput worden uit het repetitief karakter
hiervan.
Art 6. Voor facturen van minder dan 20 EUR inclusief BTW zal forfaitair 6,5 EUR facturatiekosten aangerekend
worden.
Art 7. Eventuele bankkosten bij betaling van een factuur zijn ten laste van de klant.
Art 8. Klachten of betwistingen dienen behoorlijk gemotiveerd en binnen de acht dagen volgend op de levering van
de goederen/uitvoering van de werken schriftelijk per aangetekend schrijven aan Soundsystem te worden
gericht om ontvankelijk te zijn. Alle facturen worden geacht te zijn aanvaard wanneer zij niet binnen de acht
dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist. De betwisting door de klant van enige factuur
of enig deel daarvan, om welke reden ook, geeft de klant niet het recht om de betaling van de vervallen
facturen in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.
Art 9. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag wordt het volledig saldo van alle facturen onmiddellijk
invorderbaar. Indien betalingstermijnen werden toegestaan, vervallen deze bij het niet respecteren van een
tussentijdse vervaldag of termijn en wordt het integrale saldo onmiddellijk verschuldigd, verhoogd met de
toepasselijke nalatigheidsintresten en kosten (zie artikel 10).
Art 10. In geval de klant niet tijdig betaalt, wordt de factuur doorgestuurd naar onze externe partner, Rieder &
Verdonck, die gemandateerd is voor de inning van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de
aanmanings- en inningskosten. De klant is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
interest van 12% per jaar verschuldigd over het niet-betaalde bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van
de gehele betaling, evenals een forfaitair schadebedrag van 15% van het openstaande factuurbedrag, met een
minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van Soundsystem op volledige schadevergoeding. Alle
gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten van Soundsystem, waaronder kosten van interne en externe
adviezen, die voor Soundsystem voortvloeien uit het niet nakomen door de klant van zijn
(betalings)verplichting, zijn voor rekening van de klant. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ter
aflossing van verschuldigde intresten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
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Art 11. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen, is Soundsystem gerechtigd over te gaan tot
onmiddellijke ontbinding van een overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst, in de
volgende gevallen:
a. Als de klant nalaat aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen;
b. Als na het afsluiten van de overeenkomst aan Soundsystem ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
c. Als Soundsystem de klant bij het sluiten van de overeenkomst, of tijdens uitvoering daarvan, heeft
gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
d. In geval van faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling van of door de klant, of het
indienen door de klant van een vrijwillig verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (in de zin van de Belgische Wet
van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen).
Art 12. Adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Soundsystem kan geen aansprakelijkheid aanvaarden
voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Adviezen gegeven door Soundsystem ontheffen de klant
niet van de plicht om zelf de geschiktheid van de goederen na te gaan voor het door de klant beoogde doel.
Art 13. Indien de overeenkomst werkzaamheden op locatie betreft, dient de klant ervoor te zorgen dat deze
werkzaamheden snel en veilig kunnen uitgevoerd worden, onder meer door de werkplek goed bereikbaar te
maken voor personeel van Soundsystem, voor door Soundsystem aangestelde derden en voor het aan te
voeren materiaal. Verder moet de klant de benodigde stroomaansluitingen en degelijke werkverlichting
voorzien, en indien nodig hulpwerktuigen als hoogtewerkers en stellingen ter beschikking stellen en zorgen dat
de werkzaamheden van anderen de uitvoering niet belemmeren of verhinderen. De klant is alle bijkomende
kosten verschuldigd indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.
Art 14. Indien Soundsystem wegens overmacht zijn verplichting naar de klant niet kan nakomen, wordt de nakoming
hiervan opgeschort voor de duur van de overmachttoestand met een maximum van twee maanden. Na deze
twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk te
ontbinden. Soundsystem is niet tot schadevergoeding gehouden indien zij wegens overmacht niet, niet
behoorlijk of niet tijdig de overeenkomst kan nakomen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid
buiten de controle van Soundsystem waarbij de naleving van de overeenkomst niet gevergd kan worden,
waaronder, maar niet beperkt tot, heirkracht, oproer, oorlog en andere onlusten, boycotten, blokkades,
natuurrampen, epidemieën, tekort aan grondstoffen, verhindering of onderbreking van
transportmogelijkheden, rampen, extreme weersomstandigheden, brand, (technische) storing, problemen bij
toeleveranciers, maatregelen van enige overheidsinstantie.
Art 15. In geval van betwisting zullen de Rechtbanken van Brugge, met inbegrip van de Vredegerechten, bevoegd zijn
om recht te spreken. De verhuurder behoudt het recht om een procedure in te leiden voor de bevoegde
rechter van de huurplaats van de huurder.
VERHUURVOORWAARDEN
Art 16. Alle verhuurde goederen zijn gekeurd volgens de Belgische wetgeving. De huurder is verantwoordelijk voor
alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen en/of toelatingen voor gebruik van gehuurde goederen.
Dit geldt in het bijzonder bij gebruik van huurtoestellen waarvoor een tijdelijke zendvergunning vereist is van
het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie). Soundsystem kan als tussenpersoon
assisteren bij het invullen van de aanvraag. De (zend)vergunning en alle andere lasten, kosten en taksen
voortvloeiende uit het verhuurcontract zijn ten laste van de huurder.
Art 17. De gehuurde toestellen die volgens de huurovereenkomst worden afgehaald bij Soundsystem, worden
verzonden per koerierdienst of geleverd worden door Soundsystem, gebeuren op voorwaarde van betaling
van de waarborgsom en het volledige factuur bedrag. De verzendingskosten staan apart vermeld in elk
contract en zullen worden verrekend bij het opmaken van de factuur, indien ze niet vooraf gekend zijn.
Art 18. De gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van Soundsystem of van de met haar verbonden
ondernemingen. De huurder zal de goederen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de goederen
gefabriceerd zijn.
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Art 19. Alle toestellen worden zorgvuldig gecontroleerd op de werking alvorens te worden
meegegeven/verzonden/geïnstalleerd. Aan de klant wordt aangeraden de toestellen te controleren bij
ontvangst, indien de goederen verzonden of opgehaald werden. Klachten aangaande het slecht functioneren
van de toestellen moeten binnen de 24u na afhaling of ontvangst per mail of per brief doorgegeven worden
aan Soundsystem. Indien het materiaal om eender welke reden defect zou raken, is het de huurder verboden
zelf herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren. De huurder moet Soundsystem hiervan binnen de 24u in
kennis stellen. Elke inbreuk door de huurder op dit artikel zal aanleiding geven tot het vergoeden van de
hierdoor ontstane schade.
Art 20. Elke factuur is contant betaalbaar, netto zonder korting. Elk niet op de vervaldag betaald verhuurbedrag,
brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand met zich mee. Bij
ongemotiveerd gemis aan betaling van de huur wordt het bedrag ervan van rechtswege en zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist met 15% verhoogd, met een minimum van 50 EUR. Daarenboven zal in dit geval op
het verschuldigde bedrag een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met
5%. Indien de huurovereenkomst niet onmiddellijk in werking treedt, is de overeenkomst in hoofde van de
verhuurder slechts bindend indien door de huurder een voorschot ten belope van één derde van de totale
huurprijs (inclusief BTW) werd gekweten.
Art 21. De waarborgsom voor de huur wordt vooraf betaald per overschrijving of ter plaatse voldaan in contanten bij
afhaling/ontvangst/installatie van de goederen. Soundsystem behoudt zich het recht om vervallen
huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals kosten van reparatie of reiniging van gehuurde
goederen. De niet-betaling van de waarborg werkt opschortend.
Art 22. De huurder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de gehuurde totdat de goederen worden
terugbezorgd aan Soundsystem of terug zijn in het magazijn van Soundsystem. De huurder zal elke schade aan
of verlies van de gehuurde goederen onmiddellijk melden aan Soundsystem. Beschadigde goederen moeten
onmiddellijk terugbezorgd worden wanneer ze afgehaald werden. De huurder zal Soundsystem onmiddellijk
vergoeden voor de kosten van herstel of vervanging van beschadigde gehuurde goederen en voor het verlies
van huuropbrengsten gedurende de periode vereist voor herstel of vervanging, als deze herstelperiode de
overeengekomen huurperiode overschrijdt waarvoor door de huurder werd betaald. In geval van overtreding
van de opgelegde milieunormen en/of decibelvergunningen komt de kost ten laste van de huurder. In geval
van diefstal of vandalisme zal de huurder hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie in de plaats waar de
diefstal heeft plaatsgevonden, dan wel het vandalisme werd aangericht, en een kopie van deze aangifte aan
Soundsystem bezorgen. Verloren/gestolen materiaal moet onmiddellijk betaald worden.
Art 23. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht aan derden door materialen van Soundsystem
ongeacht de staat ervan. De huurder zal zich verzekeren voor schade veroorzaakt door eigen daad of gebreken
in de materialen. De huurder zal de afgehaalde of geïnstalleerde goederen niet onbewaakt achter laten.
Art 24. De huurder verbindt zich ertoe bij het gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing na te leven en de
werking ervan te kennen. Elke schade die voortvloeit door niet-naleving van dit artikel zal in hoofde aanleiding
geven tot schadeloosstelling. De stroomgenerator in het bijzonder wordt enkel bediend door de personen die
uitleg kregen door Soundsystem over dit toestel. Foutieve bediening kan leiden tot een verkeerde spanning op
de stroomuitgang. De huurder zorgt er ook voor dat de stroomgroep NOOIT uitvalt terwijl er materiaal
aangesloten is. Beide gevallen kunnen ernstige schade toebrengen aan het aangesloten materiaal.
Art 25. De huurder zal de goederen op een goede manier behandelen en zal zorgen voor een behoorlijke en veilige
opslagplaats en op elk moment aan Soundsystem (of diens gevolmachtigde) toegang geven tot de gebouwen
of terreinen waar de goederen zich bevinden, om de aanwezigheid en/of toestand van de goederen te
inspecteren. Soundsystem mag het materiaal bij de huurder of diens houder weghalen indien de huurder zijn
verplichtingen niet nakomt. De huurder dient hiertoe zijn medewerking te verlenen.
Art 26. De goederen moeten in originele staat teruggebracht of opgehaald worden. Al het werk aan de goederen
buiten het normale onderhoud (wijzigingen, uitbreiding, verplaatsing, enz…) op aanvraag van de huurder zal
uitsluitend door Soundsystem worden uitgevoerd en zal aan de huurder in rekening gebracht worden volgens
de op dat ogenblik geldende tarieven.
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Art 27. In geval van niet-terugbrengen van de gehuurde toestellen binnen de 48 uur van de vermelde huurperiode, zal
de verhuurder gerechtigd zijn alle wettige middelen toe te passen voor het terug bekomen van de verhuurde
goederen. Laattijdige retour van de gehuurde goederen wordt aangerekend en vermeerderd met de kosten
die hieruit voortvloeien.
Art 28. Vervroegde retour van de goederen geeft geen aanleiding tot prijsreducties. De overeengekomen prijs voor de
volledige huurperiode zal worden aangerekend.
Art 29. De klant dient de inhoud van de gehuurde goederen grondig te controleren alvorens deze terug te brengen.
Alle ontbrekende stukken zullen als verloren worden beschouwd en in rekening worden gebracht volgens de
geldende prijzen.
Art 30. Bij annulering van een huurovereenkomst tot één week voorafgaand aan de huurovereenkomst van de
goederen, worden geen kosten aangerekend.
Bij annulering van een huurovereenkomst binnen één week tot 48 uur voorafgaand aan de
afhaling/verzending zal 50% van de huurprijs aangerekend worden.
Bij annulering van een huurovereenkomst binnen de 48 uur voorafgaand aan de huurovereenkomst wordt de
volledige huurprijs aangerekend.
Art 31. Indien Soundsystem haar leververplichting niet kan nakomen, om welke reden dan ook, zal Soundsystem de
klant hiervan zo snel mogelijk verwittigen en eventuele alternatieven voorstellen. Als deze alternatieven niet
worden aanvaard door de klant, zal de klant het recht hebben de overeenkomst te annuleren zonder enige
kosten. Verdere aansprakelijkheid of schadevergoeding zijn niet mogelijk.
Art 32. Het risico op verlies, beschadiging en diefstal gaat over op de klant op het moment van de afhaling/levering.
De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de klant.
Art 33. Het defect raken van materiaal tijdens de huurperiode kan nooit aanleiding geven tot (gedeeltelijke)
terugbetaling van de huurprijs en/of schadeloosstelling in hoofde van de verhuurder. Soundsystem kan wel
vervangingsmateriaal ter beschikking stellen, indien dit binnen de mogelijkheden van de verhuurder ligt en in
zoverre het defect niet aan de huurder (of door hem aangestelde personen) te wijten is.
Art 34. De huurder verbindt zich ertoe bij eventuele beslaglegging, door welke reden ook, de verhuurder onmiddellijk
op de hoogte te brengen.
VERKOOPVOORWAARDEN
Art 35. Definitief aanvaarde offertes/ondertekende bestelbonnen voor een aankoop kunnen door de klant niet meer
worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijk wederzijds schriftelijk akkoord.
Art 36. Voor toestellen onder garantie gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. Kosten voor herstellingen of
onderhoud die niet gedekt zijn onder garantie van de fabrikant worden aan de klant gefactureerd, evenals
eventuele verzendkosten.
Art 37. Bij verkoop van tweedehandsartikelen kan Soundsystem geen garantie geven op de goederen. De klant koopt
de goederen aan in de staat waarin ze zich bevinden.
Art 38. Om geldig te zijn moeten alle opmerkingen aangaande diensten of verkochte goederen schriftelijk gedaan
worden binnen de zeven werkdagen volgend op de aflevering van de goederen.
Art 39. Voor te verzenden aankopen worden verzendingskosten aangerekend.

7

