Rental Price List
Updated -

10/05/18

All pricing is excluding VAT.
All pricing is each (unless stated) and in EUR (€) only.
Soundsystem BVBA reserves the right to change pricing without prior notice.
Please call our office to discuss your discount structure.
Can’t find something you’re looking for? Please get
in touch with our rental department – we have
contacts within the industry to find the equipment

Soundsystem BVBA
Lieverstedestraat 14
8020 Oostkamp
BE 0848.366.255 RPR Brugge
050/68 77 64
info@soundsystem.be

Item code

Price

Discription

Verhuur - DJ equipment :
Rental - DJ mixers
VH-DJ-ALL-XONE23C

allen & heath XONE 23C- 2 channel mixing desk with filter and
internal soundcard

20,66

VH-DJ-ALL-XONE43C

allen & heath XONE 43C- 4 channel mixing desk with filter and
internal soundcard

28,93

VH-DJ-ALL-XONE92

allen & heath XONE 92 4 + 2 channel mixing desk

37,19

VH-DJ-ALL-XONEDB4

allen & heath XONE DB4

82,64

VH-DJ-E&S-DJR200-W

E&S DJR200 rotary mixer (with wooden sides)

41,32

VH-DJ-E&S-DJR400FX-S

E&S DJR400FX console incl. power supply, cables & flightcase

82,64

VH-DJ-PIO-DJM900NXS2

Pioneer DJM900 NEXUS2

41,32

VH-DJ-PLAY-MODEL1

PLAYdifferently MODEL 1

82,64

VH-DJ-RAN-MP2015

Rane MP2015 Rotary Mixer

82,64

VH-DJ-RAN-TTM-57-SL

Rane TTM-57mkII Battle mixer (serato DJ enabled)

60,00

Rental - Turntables
VH-DJ-TEC-M5GSET

Technics SL1210M5G turntable 8-16% pitch + ortofon + isonoe feet +
sorbothan feet

37,19

VH-DJ-TEC-SL1200GR

Technics SL1200GR turntable + ortofon + isonoe feet + sorbothan feet

37,19

VH-DJ-TEC-SL1200SET

Technics SL1200mkII / mkV + ortofon + isonoe feet + sorbothan feet

28,93

Rental - CD & Media players
VH-DJ-PIO-CDJ2000NX2

Pioneer CDJ-2000 NEXUS2

61,98

VH-DJ-PIO-CDJ350

Pioneer CDJ-350

20,66

VH-DJ-PIO-CDJ-900NXS

Pioneer CDJ-900NXS

33,06

Rental - Effect / Sound modules
VH-DJ-EFF-DJS1000

Pioneer DJS 1000 sampler

70,00

VH-DJ-EFF-RMX1000

Pioneer RMX 1000 effect unit + stand

70,00

VH-DJ-SON-MINIDISCPL

Sony Minidisc player

20,00

VH-DJ-TAS-302MK2

Double Tapedeck with Pitch control & dual audio outs

20,00

Rental - DJ Accessories
VH-DJ-CONCRETESLABS

Concrete Slabs suitable for Technics turntables

8,26

VH-DJ-DIV-LAPTOPSTAN

laptopstand

4,13

VH-DJ-DIV-SWITCH

network switch to connect all CDJ-2000/CDJ-900/DJM900

8,26

VH-DJ-ISONOESET

Isonoe FEET+BOOTS (set of 4)

12,40

VH-DJ-MAG-MAGLEV

Mag Lev magnetische Anti-Feedback plaat

12,40

All pricing is each (unless stated) and in EUR (€) only, excluding VAT at the normal rate.
Soundsystem BVBA reserves the right to change pricing without prior notice.

Page

2/10

Date

10/05/2018

Price

Item code

Discription

VH-DJ-ORT-CONC-PRO

ortofon cel + naald los verhuur

VH-DJ-ORT-NIGHTCLMK2

Ortofon nightclub MKII cel + naald los verhuur

VH-DJ-SHU-M44-7

shure M44-7 cel + naald los verhuur

8,26

VH-DJ-VINYLDISKSTAB

Vinyl Disc Stabalizer (set of 2)

5,00

VH-DJ-ZOO-H6

ZOOM H6 6 track recorder with built in stereo mics + datacard + xlr
4ch
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Verhuur - PA :
Rental - Mixing desks
VH-PA-MID-H2000-40CH

Midas Heritage 2000 - 40ch MON Desk

On request

VH-PA-MID-H2000-48CH

Midas Heritage 2000 - 48 ch F.O.H. Desk + easytilt (goud) !

On request

VH-PA-MID-VENICE-U16

Midas venice U16 - 8 mono + 4 stereo channels

On request

VH-PA-MID-VENICE-U24

Midas venice U24 - 16 mono + 4 stereo channels

On request

VH-PA-SOU-MFXI12

Soundcraft MFXI12ch mono 2 ch stereo mixer with effects

50,00

VH-PA-SOU-UI16

Soundcraft Ui16 16 ch digital mixer + tablet

50,00
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Verhuur - Stage :
Rental - Stage Riser
VH-ST-COR-B-FIBER0.5

butex fiberplate, 0.5 x 1 m ultra light stage

8,26

VH-ST-COR-B-FIBER-1X

butex fiberplate, 1 x 1 m ultra light stage

8,26

VH-ST-COR-B-FIBER-2X

butex fiberplate, 2 x 1 m ultra light stage

16,53

VH-ST---ROLLINGRISER

20 cm potenset ROLLING RISER 2 x rem 2 x zonder

10,00

VH-ST---STAGECLAMP

stageklem

1,00

VH-ST-TABLEDJ-1MX1M

table / stage 1m wide x 1m depth x 100cm height

8,26

VH-ST-TABLEDJ-1X0.5M

table / stage 1m wide x 0.5m depth x 100cm height

8,26

VH-ST-TABLEDJ-2MX1M

table / stage 2m wide x 1m depth x 100cm height

33,18

Verhuur - DJ Booth / Furniture
VH-ST-TABLEDJ-4MX1/2

table DJ-booth 0.5m depth

36,04

VH-ST-TABLEDJ-6M

table DJ-booth 6m wide x 1m depth

87,86

VH-ST-TAFELDJ-4M

table DJ-booth 1m depth

69,34
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DJ equipment
Product sale - Cardridges & Styli
VK-DJ-ORT-PROCARTRID

Ortofon Pro cartridge + stylus

65,70

VK-DJ-ORT-PROSTYLUS

Ortofon Pro Stylus

23,10

VK-DJ-SHU-M44-7

Shure M44-7 DJ Turntablist Turntablist Record Needle

59,50

VK-DJ-SHU-M97XE

Shure M97XE audiphile phone cartridge

98,34

VK-DJ-SHU-N44-7

Shure N44-7 DJ Turntablist Replacement Styli

23,10

Product sale - DJ accessoiries
VK-DJ-AH-LAPTOPSTAND

Laptopstand Adam Hall

VK-DJ-AM-VINYLCLEANE

Vinyl Cleaner

VK-DJ-ISO-BOOTS

Isonoe Sorbothane Boots for Isolation Feet black

40,00

VK-DJ-ISO-FEET4PC-B

Isonoe anti-feedback Feet M6 - Black (set of 4pc)

150,00

VK-DJ-ISO-FEET4PC-S

Isonoe anti-feedback Feet M6 Silver (set of 4pc)

150,00

VK-DJ-SET-VDISK-BOX

boxset 2x V-DiST Vinyl Disc Stabilizer incl. wooden case

VK-DJ-SLIPMAT-SS2014

Slipmat Soundsystem

VK-DJ-SS-VDIST-V1

V-DiST Vinyl Disc Stabilizer
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General Conditions
1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten
inzake verhuur door Verhuurder met huurders gesloten en betreffen de in deze algemene voorwaarden
genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurder wordt geacht op de hoogte te
zijn en accoord te gaan met deze voorwaarden.
2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder:
Verhuurder:
Huurder:
Apparatuur:

Verhuurder
de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst apparatuur huurt van
verhuurder voor een bepaalde periode.
alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en hniek, alsmede
muziekinstrumenten en overige zaken die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede
alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur. De huurperiode
vangt aan op het tijdstip waarop de volgens de overeenkomst gehuurde apparatuur het magazijn van verhuurder
verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij reservering van de apparatuur wordt u schriftelijk (dan wel per
e-mail) op de hoogte gesteld worden van de afhaaltijden en retourneertijden. (Dit wordt zowel in de offerte als
in de opdrachtbevestiging vermeld). Wanneer de huurder de gehuurde apparatuur niet op tijd retourneerd kan
door de verhuurder extra kosten in rekening worden gebracht.
4. Tarieven
De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te
gaan. Huurder dient de huurprijs contant of per pin (aanwezig bij onze balie) volledig vòòr of bij aanvang van de
huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt door huurder een rente van 1,5% rente per
maand in rekening gebracht.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waaronder die van een incassobureau of advocaat, bij
bijvoorbeeld geen (tijdige) betaling zullen voor rekening komen voor de opdrachtgever. Deze kosten bedragen
tenminste 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van E. 100.00.
5. Annulering
5.a. Indien huurder bij verhuurder een optie heeft genomen op te huren apparatuur en vervolgens van huren
daarvan wenst af te zien gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien huurder de voorgenomen
huurovereenkomst annuleert,
·

eerder dan op de zevende dag vòòr de aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;

·

eerder dan op de vierde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder 25% van de huurprijs
verschuldigd;
later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is huurder de volledige huurprijs
verschuldigd.

·

6. Legitimatieplicht
Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan verhuurder de huurder verplichten zich te
legitimeren door het tonen aan verhuurder van twee rechtsgeldige legitimatiebewijzen alsmede een kopie bankof giroafschrift niet ouder dan 14 dagen.
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De huurder dient de goederen zelf te controleren op eventuele gebreken.
Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen in dezelfde staat terug te brengen
waarin deze geleverd zijn (behoudens normale slijtage)
Indien de goederen niet tijdig worden geretourneerd, zal voor ieder(e) (deel van een)dag dat de goederen te
laat geretourneerd zijn de dagprijs in rekening brengen.
Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserve onderdelen, dienen bij vervanging van de
onderdelen de vervangen onderdelen ingeleverd te worden.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan verhuurder terug te (laten)
bezorgen dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter
grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.
In geval van diefstal of vermissing dient de opdrachtgever meteen aangifte te doen bij politie en verzekering
alsmede het op de hoogte stellen van de verhuurder.
Verhuurder heeft het recht de huurderving geleden gedurende de tijd die benodigd was voor reparatie of
vervanging van de gehuurde goederen te verhalen op de huurder.
7. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal
met de apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag.
Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot
gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van die
apparatuur te laten inspecteren.
8. Vervoer
Bij afhalen dient de huurder de apparatuur zelf te controleren op eventuele gebreken.
Na beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de goederen in dezelfde staat terug te brengen
waarin deze geleverd zijn (behoudens normale slijtage)
Huurder vervoert de door hem gehuurde apparatuur in de door huurder verstrekte verpakking (dan wel
flightcase) af magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is huurder niet toegestaan om in de verpakking
geconfigureerde apparatuur uit die verpakking te verwijderen dan wel in de verpakking te wijzigen.
9. Werking
9.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de apparatuur in goede conditie af magazijn van
verhuurder wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de
werking van de apparatuur en erkent huurder dat de door hem gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel
waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit
direct te melden aan de verhuurder. Hiervoor is altijd een storingsnummer beschikbaar via het algemene
bedrijfstelefoonnummer. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te
voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden
gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.
10. In gebreke zijn en schadevergoeding.
10.a. De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden afgehaald, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang
van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is zulks geheel voor zijn eigen rekening en risico. De
huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
10.b.uur moet door huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum
waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien
huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde apparatuur teruggebracht heeft, om welke reden dan
ook, alsook in geval van beschadiging aan de apparatuur, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in
gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd
zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd.
Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee
de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van
beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als
schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal
zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
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huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de
apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede
de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.
10.c. Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging
aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door
huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal
verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.
11. Meldingsplicht
In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de apparatuur is huurder verplicht hiervan terstond melding te
doen aan de verhuurder. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade
hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich
heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder doen toekomen. Indien huurder de
in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan
verhuurder die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.
12. Verzekeringen
12.a. De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem
gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.
12.b. De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies,
diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de
gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de
huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.
13. Schade
13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de
toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voorzover vergoeding van die schade niet is gedekt
door enige door de huurder afgesloten schadevergoeding.
13.b. Het is huurder niet toegestaan om in podia, decors, theatertextiels, vloerbedekking en andere dergelijke
materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen.
Ophangen van materialen aan decorwanden dient te geschieden met dubbelzijdig plakband dan wel met draden
vanaf de bovenplint. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade
veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van die gehele decorwanden en/of
vloerbedekkingsdelen en/of podiumdelen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.
13.c. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de
huurperiode als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de gehuurde
apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de gehuurde
apparatuur.
14. Geheimhouding
De huurder zal geen gegevens betreffende de door verhuurder inzake de gehuurde apparatuur gebezigde
ontwerpen en/of konstruktiemethoden, welke gegevens hem door en/of bij het sluiten en/of uitvoeren van de
huurovereenkomst bekend worden, kopiëren, of aan derden tonen of bekend maken.
15. Weigeringsrecht verhuurder
Verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te
gaan.onderverhuur
Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of
niet tegen vergoeding.
17. BUMA/STEMRA/SENA-rechten
Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore
brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het
vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door
verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder
vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
18. Bijzondere bepalingen
Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Verhuurder voor de installatie van de
apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of
verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de
onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV
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Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore
brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het
vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door
verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder
vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.
18. Bijzondere bepalingen
Inden huurder gebruik wenst te maken van technisch personeel van Verhuurder voor de installatie van de
apparatuur en/of voor het werken daarmee gedurende de huurperiode, dan wel voor het begeleiden of
verzorgen van een volledige produktie van een show of andere manifestatie, dan gelden daarvoor naast de
onderhavige AV tevens Bijzondere Bepalingen die als bijlage aan deze AV zijn gehecht en met deze AV
onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst.
19. Geschillen
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

