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Werking
Aanvraag
Som je gekozen materialen op met de correcte aantallen op en stuur ze naar
hello@vr-stream.be.

SOUND

Gelieve de datum van ophaling & levering + de data van gebruik door te geven in diezelfde mail.
Wij maken vanaf dan zo snel mogelijk een offerte op en zorgen ervoor dat uw materialen op het
gewenste tijdstip klaarliggen.

LIGHT

Ophaling & Retour door klant
Ophaling en retour: 24/7 mogelijk aan ons magazijn.
Op kantooruren met fysieke assistentie en uitleg door medewerkers.
Buiten kantooruren, indien gewenst, assistentie vanop afstand.

SETS

Exacte ophalingsadres en code voor de poort buiten de kantooruren ontvangt u bij het bevestigen
van de offerte.

Levering & ophaling door VR-Stream
Voor leveringen hanteren wij een prijs van €0,50 per gereden kilometer (vanuit Beernem).
Bij grotere afstanden (>50km) zal een projectkorting toegekend worden.

Professionele korting?
Professionele klanten kunnen bij ons een korting vragen. Hiervoor stuur je ons een mail met je
bedrijfsgegevens. De grootte van de korting wordt in overleg toegekend.

Vragen omtrent materiaal
Voor specifieke vragen over bepaalde materialen of andere zaken kan je tijdens de kanooruren
(9u-18u) bellen naar 050 666 906 of een mail sturen naar hello@vr-stream.be, we helpen je
graag en zo snel mogelijk verder.

VIDEO
RIGGING
LED-WALL
CABLE

Alle prijzen in dit document zijn exclusief BTW.

SOUND
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SOUND

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

PASSIVE SPEAKERS

Adamson S10p

858

50,00

PASSIVE SPEAKERS

Adamson S119

859

45,00

PASSIVE SPEAKERS

Adamson S10p U-Bracket set

932

24,00

AMP

Labgruppen PLM 12K 445P

860

100,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

ACTIVE SPEAKERS

Adam T7V

508

23,99

ACTIVE SPEAKERS

RCF ART 915-A

590

28,00

ACTIVE SPEAKERS

RCF Art 910A

701

26,00

ACTIVE SPEAKERS

RCF SUB 8003-AS II - 18”

838

45,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

MIXERS - DIGITAL

Midas M32R

7035

105,00

MIXERS - DIGITAL

Berhinger X32 Rack + Danté card

572

45,00

MIXERS - DIGITAL

Behringer X-Air 18

7036

30,00

MIXERS - DIGITAL

Behringer X-Touch

7037

20,00

MIXERS - ANALOG

BH QX1204USB PA mixer

647

28,50

5
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SOUND

SOUND

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

MICROPHONE

RØDE NTG2

631

18,50

MICROPHONE

RØDE Blimp + Deadcat

672

20,00

MICROPHONE

Shure SM 58

7056

5,00

WIRELESS MICRO

Sennheiser SKM 100 - MMD 835-1
BK Head -G4-a Wireless microphone 866
Transmitter & Receiver

45,00

WIRELESS MICRO

Sennheiser EW100 G4-ME2 Ontvanger

558

25,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

WIRELESS MICRO

Sennheiser SK100 G4 Bodypack
Zender - ME 2 Clip-On

634

10,00

IN-EAR

Sennheiser G4 IEM

556

35,00

IN-EAR

Sennheiser G4 IEM beltPack

557

12,00

HEADSET / CLIP-ON

Sennheiser ME2

633

8,00

IN-EAR

Behringer P1 Wired

7106

10,00

MICROPHONE /
RECORDER

Zoom H4n Pro

639

18,50

IN-EAR

Behringer headphone amp ha 4700

7107

10,00

IN-EAR

In-Ear Oortje

635

3,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Communicatie

SMH310 One Ear Headset

532

10,00

Communicatie

Studio Technologies Intercom Pack
372A | DANTE

595

18,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

AUDIO CARD

BH UMC202HD

621

6,00

AUDIO CARD

BH UMC204HD

622

8,00

Categorie
DANTÉ
DANTÉ
DANTÉ

Productnaam

Code

Startprijs*

Danté AVIO Stereo Out

503

28,00

Danté AVIO Stereo In

504

28,00

Danté AVIO USB

554

28,00
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LIGHT

LIGHT

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

STATIC LIGHT

EVE 100 chauvet

931

10,00

STATIC LIGHT

Chauvet Freedom Par tri 6
uplighter

921

20,00

STATIC LIGHT

Nicols Auro strobo RGB

920

25,00

STATIC LIGHT

SWIT LED CL-60D Bi-Color

496

36,00

STATIC LIGHT

Guirlande LED 15m

728

11,25

GUIRLANDE

Guirlande per meter

729

0,90

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

MOVING LIGHT

Rogue Outcast 1 BeamWash

887

62,00

MOVING LIGHT

Nicols WP 700 Z Wash

730

35,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

LIGHT DESK

Chamsys EXTRA Wing

7155

40,00

LIGHT DESK

Chamsys MQ70

7156

125,00

LIGHT DESK

Chamsys Enttec dongle PC

7158

40,00

LIGHT DESK

Chamsys USB Dongle Full

7159

12,00
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Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

DMX

Briteq DMS 26 DMX Booster

7165

12,00

DMX

Briteq BT-Node28

664

24,00

LIGHT

10

LIGHT

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

SMOKE

Chauvet Amhaze ECO

7149

38,00

SMOKE

Unique Look Solutions 2.1

7150

40,00

SMOKE

Antari Z350

7152

18,00

FX

Red Push Button (relay 16A)

7170

2,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

FLUID

Chauvet Quick Dissipating Fluid
(Vesuvio II)

7175

25,00

FLUID

Chauvet Haze Fluid HF 5

7176

24,00

FLUID

Antari HZL 5

7177

80,00

FLUID

Unique Fluid 2l

7178

25,00

11
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SETS

SETS

Pipe and Drape tot 3m hoog
- SET Wentex (per lopende m)
€ 18,00/M
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SETS

Pioneer CDJ-3000 Set

De combinatie van de CDJ-3000 (twee stuks) en de befaamde DJM-900NXS2
mixer is waarschijnlijk de set die we het meest gaan zien de komende tijd. Touch
cue, touch preview, key shift, key sync en noem ze zo allemaal maar op. Kortom
een set waar je mee thuis kan komen!

€ 180
EXCL. BTW

EXCL. BTW

€ 70

Pioneer CDJ3000 Player

Deze nieuwe toplijn mediaspeler heeft zijn befaamde CD-slot niet
meer, maar heeft wel een compleet redesign gekregen om relevant te
blijven in een tijdperk waar vernieuwing in technologie haast dagelijks
plaatsvindt.
Kijk zeker eens naar het vernieuwde grote display, de positionering
van 8 fysieke hotcues en het scherm dat in het jogwheel geïntegreerd
is. Hiermee frist deze speler heerlijk op en krijgt hij een moderne jaren
‘20-uitstraling.
EXCL. BTW

€ 55

Pioneer DJM900nxs2

De DJM900NXS2 van Pioneer is de nieuwste versie op het gebied
van mixers. De DJM900 nexus is een veelgebruikte mixer in de DJ
wereld en ook de club standaard. De nieuwe DJM 900 Nexus 2 heeft
onder andere een dubbele geluidskaart wat draaien met twee laptops
een stuk makkelijker maakt.
De indeling van de DJm900 nexus is nagenoeg hetzelfde gebleven
hoewel er wel een paar nieuwe features aan toegevoegd zijn waaronder een nieuwe 64-bit mixing processor

Pioneer XDJ-XZ

De Pioneer XDJ-XZ is een echte krachtpatser, een alles-in-één DJ-systeem
ook te gebruiken met zowel Rekordbox DJ als Serato.
De lay-out is zoals je van Pioneer gewend bent en zorgt dat alles onder je
vingertoppen zit! Hij is hierdoor te gebruiken voor meerdere scenario’s, of je nu
thuis, in de club of een groot festival staat. Dit heeft de XDJ-XZ mede te danken
aan zijn zeer uitgebreide ondersteuning voor media.
Deze speel je af via USB voor die echte ‘all-in-one’ ervaring. Je kunt zelfs ononderbroken draaien omdat je over maar liefst drie USB-ingangen beschikt.

15

€ 80
EXCL. BTW

VIDEO
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VIDEO

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Camera's

Birddog PTZ Camera P4K Full NDI

645

300,00

Camera's

Sony 4K PTZ Camera (NDI/ HDMI/
SDI) 12x zoom

481

130,00

Camera's

Sony A6400 - Body

482

35,00

Camera's

Sony A7III - Body

513

75,00

Camera’s

Sony A7SIII - Body

694

85,00

Camera's

Panasonic HC-VX1 4K Videocamera

580

27,99

Categorie
Lens
Lens
Lens

Productnaam
Sigma Lens (24-240mm)
Tamron 28-75mm f/2.8 di iii
rxd
SamYang Fish Eye 8mm
Camera Lens

17

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Video Mix / Server

4K 60fps Video Server (tot 8 HDMI
inputs)

490

280,00

Video Mix / Server

4K 60fps Video Server (tot 4 HDMI
inputs)

491

180,00

Video Mix / Server

HP Probook 450 G8

575

45,00

Code
541

Startprijs*
20,00

Video Mix / Server

Microsoft Surface case

578

4,00

Video Mix / Server

Microsoft Surface Pro 7 13-inch
Laptop

579

70,00

593

20,00

Video Mix / Server

X-Keys Video Controller

494

25,00

Video Mix / Server

HP Laptop VR-Stream

545

45,00

483

25,50

Video Mix / Server

Elgato Stream Deck

559

18,00

Video Mix / Server

PTZ IP Visca Controller

507

70,00

Video Mix / Server

Birddog Skaarhoj PTZ Controller

630

140,00

Video Mix / Server

Keyboard Desktop Set

637

2,00

Video Mix / Server

Huur Vmix licentie

542

40,00

Video Mix / Server

X-Touch USB / UTP Controller

497

40,00

Roland V-8HD

922

75,00

Video Mix / Server

VIDEO
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VIDEO
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Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Netwerk

UniFi Networks USW 24P

502

38,00

Monitor

ViewSonic 27inch HDMI Monitor

492

35,00

Netwerk

Ubiquiti Power Beam 5AC-620

511

40,00

Monitor

ViewSonic 24inch HDMI Monitor

493

25,00

Netwerk

Netwerk Switch 5P - 1GB/s

512

6,00

Monitor

Samsung 55inch Monitor

499

120,00

Netwerk

4G Modem Orange

544

39,95

Netwerk

4G Modem Proximus

570

55,00

Monitor

Viewsonic TD2230 22" 10-point
touchscreen monitor

566

45,95

Netwerk

POE Inverter

581

4,00

Camera Monitor

Blackmagic 5” 12G SDI

695

30,00

Netwerk

TP Link SG10 16 GB Switch

596

12,00

Netwerk

Ubiquiti Dream Machine PRO

598

32,00

Netwerk

Ubiquiti Nano Beam M2

599

23,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Wireless Video
Transmission

Hollyland Mars 300

539

28,00

Wireless Video
Transmission

Hollyland Mars 300 PRO

702

32,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Video Splitter / Converters

4K 120fps HDMI Splitter 1 in 2 uit

567

4,99

Video Splitter / Converters

4K 120fps HDMI Splitter 1 in 4 uit

568

6,99

Video Splitter / Converters

BlackMagic BiDirectional SDI/HDMI
3G

569

11,95

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

SUPPORT / GRIP

DJI Ronin RSC2 Stabilizer

514

44,95

SUPPORT / GRIP

DJI R Twist Grip Dual Handle

648

5,50

SUPPORT / GRIP

Elektrische Camera Slider 120cm

515

53,99

SUPPORT / GRIP

Benro KH25P

563

11,95

SUPPORT / GRIP

Benro KH26NL

564

13,95

SUPPORT / GRIP

sirui sh15

565

11,95
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RIGGING

RIGGING

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

STANDS LIGHTS

Light Stand LS64

7206

5,00

STANDS VIDEO

TV mount baseplate

505

12,00

STANDS LIGHTS

Light T Bar

7207

3,00

STANDS VIDEO

TV mount + C-Coupler

597

4,00

STANDS LIGHTS

SWIT LED Light statief

498

6,00

STANDS VIDEO

Benro KH25P

563

11,95

STANDS VIDEO

Benro KH26NL

564

13,95

STANDS VIDEO

sirui sh15

565

11,95

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

STANDS AUDIO

K&M 21070 microfoonstandaard

576

2,00

STANDS AUDIO

K&M 25900 microfoon tafelstandaard

577

1,80

STANDS AUDIO

RØDE Boompole

671

9,00

STANDS AUDIO

Statievenset

7083

45,00

STANDS SPEAKER

Gravity Speaker Statief

636

4,00
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LED-WALL

LED-WALL

geven meer dan duizend woorden weer.
Daarom zijn wij er volledig van overtuigd dat LED
schermen de juiste uitstraling kunnen creëren voor uw bedrijf,
evenement of organisatie.

Visuals

Outdoor LED P4 Trailer 6m²

Dit outdoor scherm is 3m breed en 2m hoog. Door de full color SMD leds en een
pixel pitch van 4mm kunnen we een uitstekende beeldkwaliteit garanderen, zelfs
in volle zon. De ingebouwde lichtsensor zorgt ervoor dat de intensiteit van het
scherm automatisch bijgesteld wordt. Hierbij worden 2x stroomkabels van max
50m voorzien.

€ 600
EXCL. BTW,
TRANSPORT EN
MONTAGE

Op zoek naar een Indoor/Outdoor LED-Wall
op maat?
INDOOR
Onze LED Walls voor binnen zijn geschikt voor een breed scala aan functies en mogelijkheden.
Ze zijn een fantastische manier om zowel bij grote als kleine evenementen te betrekken.
Productlanceringen, concerten, festivals en sportevenementen worden allemaal enorm verbeterd
door een groot scherm toe te voegen zodat uw publiek volledig wordt ondergedompeld in het
evenement.
LED screens worden steeds populairder vanwege de mogelijkheid om naadloze displays met hoge
impact en hoge resolutie te leveren, die de betrokkenheid van het publiek garanderen, ongeacht het
evenement.

OUTDOOR

Outdoor LED P4 Trailer 8m²

Dit outdoor scherm is 4m breed en 2m hoog. Door de full color SMD leds en een
pixel pitch van 4mm kunnen we een uitstekende beeldkwaliteit garanderen, zelfs
in volle zon. De ingebouwde lichtsensor zorgt ervoor dat de intensiteit van het
scherm automatisch bijgesteld wordt. Hierbij worden 2x stroomkabels van max
50m voorzien.

€ 750
EXCL. BTW,
TRANSPORT EN
MONTAGE

Het toevoegen van een buiten LED screen aan uw evenement zal er echt toe bijdragen om het de
wow-factor te geven.
Onze Outdoor LED Walls zijn geschikt voor een breed scala aan buitenfuncties en evenementen.
De eerste indruk telt, en dit geldt vooral bij productlanceringen. Het is belangrijk dat u uw doelgroep
bindt en die interesse zo snel en soepel mogelijk omzet.

LED-Wall huren?

LED-Wall huren op maat?

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte en meer info.

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte en meer info.

MAIL ONS

MAIL ONS
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CABLE

Categorie

Productnaam

UTP

Code

Startprijs*

Categorie

Productnaam

Cat 6 - 5m

2,20

XLR

XLR UltraFlex Neutrik 3m

1,05

UTP

Cat 6 - 10m

3,00

XLR

XLR UltraFlex Neutrik 5m

1,17

UTP

Cat 6 - 20m

4,38

XLR

XLR UltraFlex Neutrik 10m

1,45

UTP

Cat 6 - 50m

8,33

XLR

XLR UltraFlex Neutrik 15m

1,74

UTP

Cat 6 - 75m

12,35

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Categorie

Productnaam

CAT

multi cat5 50m 5/2

7216

50,00

SCHUKO

Schuko 3G1,5 Black 5m

1,00

CAT

multi cat5 50m 2/2

7217

50,00

SCHUKO

Schuko 3G1,5 Black 10m

1,50

CAT

cat 5/cat 6 - 50m-120m

7218

5,00

SCHUKO

Schuko 3G1,5 Black 15m

4,00

CAT

cat 6S 50m

7219

7,00

SCHUKO

Schuko Triplet 4P 1,5m

1,00

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

Categorie

Productnaam

Code

Startprijs*

HDMI

Procab PRO 0,5m

0,33

KABELS

XLR Kabelset

484

40,00

HDMI

Procab PRO 1,5m

0,70

KABELS

Schuko Kabelset

485

40,00

HDMI

Procab PRO 3m

0,44

KABELS

UTP Kabelset

486

40,00

HDMI

Procab PRO 5m

0,62

KABELS

HDMI Kabelset

487

40,00

HDMI

Procab PRO 10m

1,23

HDMI

Procab PRO 15m

1,98

HDMI

Procab PRO 20m

3,00

HDMI

Fiber 50m

516

24,99

Code

Code

Startprijs*

Startprijs*
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het ondertekenen van of via mail akkoord gaan met, de offerte of het verhuurcontract
gaat de huurder akkoord met de algemene verhuurvoorwaarden van VR-Stream BV. Na
ontvangst van een eerste VR-Stream factuur zijn voor de huurder de algemene verhuur- en
factuurvoorwaarden gekend. Deze blijven geldig voor alle toekomstige verhuringen met of
zonder handtekening van de bedrijfsleider of zijn verantwoordelijke.
1. Toepasselijkheid
Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door VR-Stream met huurders gesloten. Het betreft de in deze algemene voorwaarden genoemde apparatuur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Definities Verhuurder
VR-Stream BV, Kloosterstraat 52, 9910 Knesselare BTW BE 0765 673 359 Huurder: de
natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een verhuurcontract of goedgekeurde offerte
(per e-mail of handgetekend) apparatuur huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van audio- visuele- en belichtingstechniek, als mede overige zaken die de verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.
3. Huurperiode
De apparatuur wordt verhuurd voor één gehele 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 VR-Stream verlaat en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde apparatuur weer terugkomt in dat magazijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op een stilzwijgende verlenging
van de huurperiode.

later dan de derde dag vòòr de aanvang van de huurperiode is de huurder 40%
van de volledige huurprijs verschuldigd.
6. Gebruik
De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ontworpen is. De huurder zal met grote zorg met de apparatuur omgaan en zal tevens voor een
passende, veilige en droge opslagruimte zorgen. De huurder is ten allen tijde verplicht,
aan een door de verhuurder gemachtigde persoon, vrije toegang te verschaffen tot alle
plaatsen waar de gehuurde apparatuur zich bevindt om de toestand van de apparatuur te
inspecteren.
De huurder mag aan het huurmateriaal nooit in- of uitwendige veranderingen doen. Deze
moeten in dezelfde staat verkeren zoals het werd afgehaald bij VR-Stream. Indien er wijzigingen aan het materiaal dienen te gebeuren door de aard van het evenement. Dan zullen
deze aanpassingen door een gemachtigd persoon van VR-Stream uitgevoerd worden.
Alle materialen moeten in originele staat naar het magazijn teruggebracht worden. Verbouwingen of andere wijzigingen door de klant aan de materialen aangebracht, zullen ten
allen tijde aangerekend worden en dit aan een uurloon van €45 excl. BTW, alsook eventuele materiaalkosten indien de verbouwing/aanpassing schade aan het gehuurde materiaal
met zich heeft meegebracht.
7. Geluidsnormen
VR-Stream is nooit verantwoordelijk voor de toepassing van de op grond van de wettelijke
reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn gebeurlijke boetes/sancties steeds ten laste van de klant.
Indien de aanwezigheid van een geluidstechnieker, werkende voor VR-Stream, vereist is,
krijgt deze automatisch de bevoegdheid, samen met de organisator en/of een bevoegde
instantie om in te grijpen wanneer de band (met eigen technieker) of DJ de wettelijke norm
overschrijdt. Indien de huurder hier niet mee akkoord gaat, zal dit schriftelijk worden vastgelegd en worden alle daaruit voortvloeiende boetes op de huurder verhaald.

4. Tarieven

8. Vervoer

De huurder wordt geacht de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen
en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs volledig vòòr of bij aanvang van
de huurperiode te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.

De huurder vervoert het door hem gehuurde materiaal in de door de verhuurder verstrekte
verpakking van en naar het magazijn geheel voor eigen rekening en risico. Het is de huurder niet toegestaan om tijdens het transport de apparatuur uit de verpakking te verwijderen, noch de verpakking te wijzigen.

5.Annulering
Indien de huurder bij de verhuurder een optie heeft genomen om apparatuur te huren en
daar vervolgens van wenst af te zien, gelden de volgende annuleringsbepalingen. Indien
de huurder de voorgenomen optie/huurovereenkomst annuleert: – voor de tiende dag
van aanvang van de huurperiode is de annulering kosteloos. – voor de vijfde dag van de
aanvang van de huurperiode is de huurder 20% van de volledige huurprijs verschuldigd; –

9.Werking
9.a
Bij het afhalen van het huurmateriaal wordt verondersteld dat het huurmateriaal in orde en
bedrijfsklaar is. De huurder kan verlangen dat het huurmateriaal bij het afhalen of leveren
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eerst getest wordt naar werking. Eens de huurder het huurmateriaal heeft mee
genomen, heeft hij geen verhaal meer op de niet werking van het huurmateriaal.
Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart de huurder bekend te zijn met de
werking van de apparatuur en erkent de huurder dat de door hem gehuurde apparatuur
beantwoordt aan het doel waarvoor hij de apparatuur huurt.
9.b.
Indien zich tijdens de huurperiode storingen in of aan de gehuurde apparatuur voordoen,
dient de huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan
zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur,
tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen beide 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 de huurder volledig aansprakelijk voor alle schade
die daarvan het gevolg zal zijn.

in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De huurder
is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de
verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet tijdige terug bezorging 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 de 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.
12.c.
Indien de verhuurder als gevolg van de laattijdige terug bezorging door de huurder en/
of ten gevolge van beschadiging aan de apparatuur een hoger bedrag aan schade mocht
lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door de huurder, op grond van het
bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, verschuldigd zou zijn. Dan zal de verhuurder
het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van de huurder te
claimen, ook al overstijgt dit bedrag de volledige aankoopwaarde van het materiaal.

10. VR-Stream kiest vrijblijvend de personen die de diensten zullen verzorgen.
De ter plaatse gezonden medewerkers zullen uitsluitend activiteiten verzorgen die de
huur aanbelangen. Een regelmatige gratis drankvoorziening voor de ter plaatse gezonden
medewerkers is in de huurovereenkomst begrepen, alsook een lichte maaltijd indien de
opdracht langer dan 4 uur duurt.
11. Stroomvoorziening & Data

13. Meldingsplicht
In geval van diefstal, verlies, schade aan de apparatuur is de huurder verplicht hiervan
onmiddellijk melding aan de verhuurder te maken. Tevens zal de huurder in geval van
diefstal, schade of verlies hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente
waar zich de schade heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte aan de verhuurder
bezorgen.

Bij plaatsing dient te worden gezorgd voor een stroomtoevoer van min 230v 20A op de
plaats van de opvoering. Indien de locatie niet beschikt van netwerk of elektriciteit dient
de klant dit te melden aan de bedrijfsleider of zijn verantwoordelijke.

14. Verzekeringen

12. In gebreke zijn en schadevergoeding

De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst akkoord met het feit
dat de door hem gehuurde goederen niet verzekerd zijn vanaf het moment dat deze het
magazijn verlaten.

12.a.
De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van de verhuurder worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de huurder niet 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 ten allen tijde verschuldigd
over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.
12.b.
De apparatuur moet door de huurder aan het magazijn van verhuurder worden teruggebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de 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

14.a.

14.b.
Het staat de huurder vrij een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen
verlies, diefstal, vandalisme of alle andere aangerichte schade van of aan de gehuurde
apparatuur gedurende de gehele huurperiode af te sluiten. De te verzekeren waarde van
de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder door de verhuurder meegedeeld.
14.c.
De huurder zal zich verzekeren voor alle schade veroorzaakt door eigen daad, daad door
derden of gebreke in de materialen zulks overeenkomstig artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek.
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15. Schade

18.Diverse bepalingen

15.a.

Het is de huurder verboden de gehuurde goederen onder te verhuren tenzij na
schriftelijke toestemming van de verhuurder. De huurder blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de onderverhuring. Eventuele slijtage van de goederen zal onmiddellijk worden gemeld aan de verhuurder, die dan het nodige kan doen voor een herstelling van de
noodzakelijke onderdelen, zonder dat een recht op vergoeding ontstaat in hoofde van de
huurder.

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder.
15.b.
VR-Stream is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende
de huurperiode als gevolg van het niet, het niet naar behoren of het niet naar verwachting
functioneren van de gehuurde apparatuur of schade die wordt toegebracht aan personen
en/of zaken door of met het werken met de gehuurde apparatuur.

19. Keuringen
De huurder is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle brevetten
voor gebruik van de toestellen in huur. Alle materialen van VR-Stream, die aan keuring zijn
onderworpen, zijn gekeurd volgens de Belgische Wetgeving.

15c.
De verhuurder kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade die door het gehuurde goed aan derden of aan de huurder zou worden veroorzaakt. De huurder zal de verhuurder tegen alle vorderingen van deze derden vrijwaren.
15d.
De terugname van de gehuurde goederen door VR-Stream betekent niet onmiddellijk
aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. VR-Stream beschikt over een
termijn van 48 uren na terugname van de gehuurde apparatuur , zater-, zon- en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde
enz… bekend te maken.

16. Weigeringsrecht door de verhuurder
De verhuurder heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan. De verhuurder is niet aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook, die uit de weigering kunnen voortvloeien.
17. Sabam
Alle kosten met betrekking tot SABAM, billijke vergoeding…enz. die voortvloeien uit het
door de 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 de verhuurder
beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de huurder.

20. Waarborg/Borgsom
Indien VR-Stream dit verkiest, kan zij aan de huurder de betaling van een borgsom opleggen.

