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Overeenkomst huur Flitsbox 
 

Geachte heer / mevrouw, 

Hartelijk dank voor het vertrouwen in Flitsbox.  

Gelieve onderstaande overeenkomst in te vullen en ondertekend terug te bezorgen. 

 

overeenkomst tussen: 

verhuurder: 

Dhr. Andres Clauw 

Handel drijvende onder de benaming Flitsbox.be 

ondernemingsnummer 0521.996.491 

Reutelstraat 64 

8560 Wevelgem 

en 

huurder: 

naam & voornaam: 

adres: 

e-mailadres: 

GSM nummer: 

 

verdere specificaties betreffende de overeenkomst: 

plaats levering: 
(naam feestzaal + adres waar de Flitsbox geplaatst moet worden) 

 

 

datum: 
(datum of meerdere data waarop de Flitsbox gehuurd wordt) 

  

startuur: 
(uur dat de Flitsbox gebruiksklaar dient te staan) 

(bij voorkeur wordt de Flitsbox vóór aanvang van het event geplaatst) 

 

ophaling: 
(tijdstip vanaf wanneer de Flitsbox kan opgehaald worden de volgende dag) 
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aard evenement: 

(Voor welk evenement huurt u de Flitsbox?) 

 

 

WiFi-verbinding: 

(Is er een toegankelijke WiFi-verbinding op de plaats van het event?) 

(Indien beveiligd: graag login doorgeven) 

 

belangrijke informatie 

1 Eenmaal de Flitsbox geplaatst werd, mag deze nooit verplaatst worden zonder voorafgaande toestemming. 

Graag deze info ook doorgeven aan de feestzaal waar het event plaatsvindt. 

2 Reserveer bij voorkeur een geschikte plaats voor de Flitsbox, uit het directe zonlicht en altijd binnen. 

3 Probeer nooit zelf problemen of gebreken gaande de Flitsbox op te lossen.  

Contacteer hiervoor iemand van het Flitsbox-team. 

4 Het kan handig zijn om een extra contactpersoon aan te duiden, op die manier kan iemand  

van het flitsbox-team deze persoon contacteren mochten er vragen zijn op de dag van het event. 

 

installatie – personaliseren – fotoprints - fotoprops 

1 Alles wordt geïnstalleerd en terug opgehaald op afgesproken plaats en tijdstip. 

(Installatietijd: 60 min – demontage : 30 min) 

Gelieve met deze installatietijd rekening te houden bij het invullen van het vragenblad.  

2 Indien er een personaliseerde lay-out gewenst wordt, dient deze minimum 1 week op voorhand te worden 

aangevraagd. 

3 Indien er door een externe fotograaf een foto wordt aangereikt, dient deze 40mm breed en 30mm hoog te 

zijn voor een optimaal resultaat. 

4 De Flitsbox start altijd met een nieuwe rol fotopapier, genoeg voor minimaal 600 prints.  

Normaal is dit ruim voldoende om een ganse avond/nacht te overbruggen. Indien het papier toch op zou 

zijn, dan printen we de overige foto’s af en sturen ze nadien op. 

5 Alle bijhorende fotoprops blijven eigendom van Flitsbox. Bij schade of verlies zal de prijs hiervan worden 

doorgerekend. 

6 Alles foto’s worden na afloop digitaal, in hoge resolutie, aan de huurder bezorgd.  

 

 

 

 

 

voor akkoord 

namens de eigenaar / verhuurder      namens de gebruiker / huurder 

Andres Clauw 

 

 

(handtekening)        (handtekening) 
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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

BETALING – Een eerste betaling, gelijk aan 50% van het huurtarief, dient tenminste 60 dagen vooraf betaald te 

worden. Het nog openstaande bedrag dient voldaan te worden maximaal 14 dagen vooraf.  

 

ANNULERING – Een zestig (60) daagse aankondiging is noodzakelijk voor annulering. Voor annuleringen die in 

een tijdsbestek van meer dan 60 dagen voor verhuur gemaakt worden, worden er 50,- euro annuleringskosten in 

rekening gebracht. Annuleringen of wijzigingen die als gevolg hebben dat de verhuur niet plaatsvindt binnen 60 

dagen voor verhuur, leiden er toe dat het recht vervalt op de teruggave van de eerste betaling.  

INBEGREPEN - Bij het huurtarief is inbegrepen: een rol fotopapier, goed voor maximaal 600 fotostrookjes en een 

doos fotoprops. 

AANSPRAKELIJKHEID – De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of verwondingen die zich 

voordoen tijdens de loopduur aangegeven op bovenstaand formulier. Door deze reservering te accepteren is 

overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het 

gebruik van de Flitsbox erkennen. 

VERZEKERING -  De huurder draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen 

gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen 

zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten 

gevolge van brand.  

 

SCHADE EN GEBREKEN - De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de Flitsbox onmiddellijk aan de 

verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. 

Veranderingen en/ of reparatie aan de Flitsbox zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem 

aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.  

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het 

gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, 

dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.  

 

 

 


