
 

Algemene Voorwaarden Verhuur Apparatuur FC Video Analyse 1 

 

Algemene Voorwaarden Verhuur Apparatuur FC Video Analyse 

 
1. Algemeen: 
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden voor verhuur door FC Video Analyse; 
1.2 Apparatuur: de apparatuur die Verhuurder aan Huurder verhuurt zoals omschreven in de offerte c.q. de 

huurovereenkomst;       
1.3 Huurder: de partij die de Apparatuur van Verhuurder huurt of wil gaan huren; 
1.4 Huurovereenkomst: de overeenkomst van huur en verhuur van de Apparatuur bestaande uit de 

huurovereenkomst c.q. opdrachtbevestiging c.q. offerte tezamen met de Algemene Voorwaarden;  
1.5 Schade: elke beschadiging, waaronder ook begrepen de toestand van de Apparatuur die niet past bij 

normale slijtage, of vermissing van de Apparatuur of onderdelen daarvan (onder meer opbergtassen, 
kabels, SD-card, bevestigingspinnen et cetera). Tot deze Schade behoren in ieder geval de kosten van 
vervanging en/of reparatie van (onderdelen van) de Apparatuur, gederfde huurinkomsten, kosten voor 
vaststelling van de schade en kosten van rechtsbijstand; 

1.6 Verhuurder: FC Video Analyse, ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Amsterdam onder 
nummer 34371558 

 
2. Toepasselijkheid: 

2.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en alle Huurovereenkomsten met 
Verhuurder. 

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Huurder wordt door Verhuurder uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

 
3. Totstandkoming van de Huurovereenkomst: 

     3.1 Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk of mondeling uit. Het aanbod is 14 dagen onherroepelijk 
behoudens in het geval van onvoldoende beschikbaarheid van de Apparatuur.  

3.2  De Huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod en wordt gevormd door deze 
Algemene Voorwaarden tezamen met de Huurovereenkomst en/of de door Huurder geaccepteerde 
offerte en/of de opdrachtbevestiging.  

3.3   De Huurovereenkomst is gebaseerd op de door Huurder aan Verhuurder verstrekte informatie. 
3.4   Huurder -indien een rechtspersoon- is verplicht om bij aangaan van de Huurovereenkomst een recent 

uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Verhuurder te overleggen. De 
persoon die huurder is c.q. de persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt dient een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs te verstrekken alsmede -indien die persoon niet als vertegenwoordiger in het 
handelsregister is ingeschreven- een schriftelijke volmacht van de rechtspersoon waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt.  

        4. Uitvoering van de Huuropdracht: 
4.1   De Apparatuur wordt verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 dag ofwel 24 uur.  

          4.2   De huurperiode vangt aan en eindigt op de tijdstippen zoals omschreven in de Huurovereenkomst.  
4.3   De Apparatuur wordt bij de aanvang en bij het einde van de huurperiode door de Verhuurder 

respectievelijk afgeleverd en opgehaald op het tijdstip en op de locatie zoals omschreven in de 
Huurovereenkomst. De kosten van afleveren en ophalen zijn vermeld in de Huurovereenkomst.  

4.4   Huurder dient er voor te zorgen dat Verhuurder op het overeengekomen afhaal - en ophaaltijdstippen 
van de Apparatuur, ongehinderd toegang heeft tot de aflever- en ophaallocatie en de nodige 
veiligheidsmaatregelen treft om te voorkomen dat Verhuurder en/of Apparatuur bij en na aflevering, 
Schade kan oplopen. 

4.5 Huurder dient er voor te zorgen dat hij of zijn vertegenwoordiger op de aflever- en ophaaltijdstippen 
aanwezig is om de Apparatuur in ontvangst te nemen respectievelijk terug te geven. Huurder of zijn 
vertegenwoordiger dient bij aflevering van de Apparatuur door Verhuurder een ontvangstbewijs voor de 
Apparatuur te tekenen. 

4.6 Indien Huurder niet (tijdig) op het overeengekomen aflever- en/of ophaaltijdstip en de overeen gekomen 
locatie aanwezig is wordt extra tijd in rekening gebracht onverminderd de overige rechten die 
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Verhuurder heeft. De kosten van extra tijd bedragen € 50,- per uur of gedeeltelijke van een uur. Indien 
Huurder de Apparatuur meer dan twee uur te laat terug geeft aan Verhuurder, is Huurder naast de 
hiervoor genoemde kosten tevens een boete van € 50,- per uur of gedeeltelijke van een uur, 
verschuldigd onverminderd de overige rechten van Verhuurder. Deze kosten en boete worden ook in 
rekening gebracht voor de extra tijd die Verhuurder kwijt is doordat Huurder niet heeft voldaan aan zijn 
verplichting uit artikel 4.4 onverminderd de overige rechten van Verhuurder. 

4.7   Maximaal twee personen die door Huurder zijn aangewezen zullen door de Verhuurder worden 
geïnstrueerd in de bediening van de Apparatuur, deze personen moeten minimaal 18 jaar zijn. De 
Apparatuur mag uitsluitend bediend worden door deze geïnstrueerde personen. De Huurder en zijn 
vertegenwoordigers moeten de instructies voor het gebruik van de Apparatuur nauwkeurig volgen. 
Huurder moet er voor zorg dragen dat de Apparatuur nooit onbeheerd wordt gelaten.  

4.8 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.  

4.9  De videocamera die deel uitmaakt van de Apparatuur wordt geleverd met een SD-card. De Huurder 
dient zelf de opnamen naar zijn/haar gewenste opslagmedia te kopiëren en de SD- card leeg terug te 
geven. Na het einde van de verhuurperiode zal de gebruikte SD-card door Verhuurder worden gewist 
indien daar nog gegevens op staan. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van 
opnamen. Mocht bij het ophalen van de apparatuur een SD-card niet in de camera aanwezig zijn dan zal 
deze in rekening worden gebracht. 

4.10   De Verhuurder behoudt zich te allen tijden het recht voor om door overmacht af te zien van plaatsing 
van de Apparatuur, onder meer door extreme weersomstandigheden, de staat van de opnamelocatie of 
bij onbekwaamheid van de EVS25-operators.  

4.11  Het vervoeren van de Apparatuur geschiedt door Verhuurder. Huurder mag de Apparatuur uitsluitend 
vervoeren na voorafgaande schriftelijke  toestemming van de Verhuurder. Voor het verdere vervoer is 
het gebruik van de verstrekte verpakking (transport case, cameratas en regenhoes tas) altijd verplicht.  

    4.12   Externe omstandigheden zoals onder meer weersomstandigheden en gedragingen van toeschouwers 
kunnen invloed hebben op de (kwaliteit van de) met de Apparatuur gemaakte Beelden. Onvoldoende 
kwaliteit van beelden, om welke reden dan ook, geven Huurder geen aanspraken jegens Verhuurder. 

4.13   Indien het evenement, om welke reden dan ook, niet plaatsvindt c.q. plaats kan vinden blijft Verhuurder 
recht houden op volledige betaling van de overeengekomen opdrachtsom.  

 
5. Verplichtingen van Huurder: 

5.1   Huurder is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan Verhuurder ter beschikking 
gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. 

5.2 Huurder dient er voor zorg te dragen dat Verhuurder onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en 
omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Huuropdracht van belang kunnen zijn. 

5.3   De Huurder zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd en 
gefabriceerd is. De Huurder zal met de Apparatuur omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorg 
dragen voor passende en veilige opslag.  

5.4 Huurder dient te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving en dient te zorgen voor eventuele 
vergunningen, toestemmingen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor de plaatsing, gebruik en opslag 
van de Apparatuur. 

5.5   Het is Huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te (doen)verhuren of in bruikleen af 
te staan, al of niet tegen vergoeding. 

5.6 Huurder geeft goedkeuring aan Verhuurder om desgewenst naam en (beeld)merk van Huurder als 
referentie te gebruiken en/of op zijn website plaatsen. 

        6. Intellectuele Eigendom: 
6.1  Huurder garandeert dat Verhuurder bij de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden geen 

inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden of andere rechten. Huurder vrijwaart 
Verhuurder voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten 
van derden. 

6.2   Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door Huurder 
vastleggen van muziek op audiodragers, waarbij dit vastleggen geschiedt via door Verhuurder verhuurde 
Apparatuur, zijn geheel voor rekening van Huurder die voorts Verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke 
aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA of andere instanties. 

        7. Betaling en Borg:  
7.1 De Huurder dient de huurprijs en de kosten van transport zoals omschreven in de Huurovereenkomst te 

betalen zoals nader omschreven in de Huurovereenkomst.  
7.2   De Huurder is naast de huurprijs een borg verschuldigd. Deze borg dient uiterlijk op het in de 

Huurovereenkomst vermelde tijdstip door Verhuurder te zijn ontvangen. Indien de Apparatuur op het 
overeengekomen tijdstip en locatie zonder Schade wordt opgehaald en Huurder aan zijn verplichtingen 
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heeft voldaan, zulks ter beoordeling van FC Video Analyse, wordt de borg aan Huurder terugbetaald door 
overboeking op zijn bankrekening.  

7.3 Betaling door Huurder dient, zonder aftrek, korting of  schuldverrekening te geschieden binnen 10 dagen 
na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s, door middel van overmaking ten gunste van 
een door Verhuurder aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen 
schorten de betalingsverplichting van Huurder niet op. 

7.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) 
worden opgelegd. 

7.5 Bij overschrijding van de onder 7.3 genoemde termijn, is Huurder, na door Verhuurder ten minste 
éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In 
dat geval is Huurder, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het 
tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten 
van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Huurder. De buitengerechtelijke 
kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van € 75,- 
(ex BTW) onverminderd het recht van Verhuurder de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit 
bedrag te boven gaan, te vorderen. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door Verhuurder 
gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. 

        8. Aansprakelijkheid: 
  8.1 Huurder dient te Apparatuur bij het einde van de Huurovereenkomst in goede staat aan Verhuurder 

terug te geven.  
  8.2 Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor Schade door niet nakoming van zijn verplichtingen of 

het niet opvolgen van instructies van Verhuurder en zal Verhuurder vrijwaren voor aanspraken van 
derden waaronder aanspraken ter zake van niet nakoming van enige andere (wettelijke)regeling of het 
schenden van rechten van derden, waaronder privacy rechten, of aanspraken wegens letsel- en 
vermogensschade verband houdende met de Huurovereenkomst. 

  8.3   In geval van Schade aan de Apparatuur is Huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de 
Verhuurder. Tevens zal de Huurder in geval van diefstal, verlies of vernieling hiervan terstond aangifte 
doen bij de politie en een kopie van die aangifte terstond aan de Verhuurder doen toekomen.    

  8.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. In 
geen geval is Verhuurder aansprakelijk voor indirecte schade van Huurder. Voor het geval Verhuurder 
wel aansprakelijk is jegens Huurder is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de 
opdrachtsom dat Verhuurder in het kader van de desbetreffende Opdracht heeft ontvangen. 

  8.5   Indien de Apparatuur bij aflevering defecten vertoont waardoor Huurder de Apparatuur niet kan 
gebruiken, zal Verhuurder in overleg met Huurder de Apparatuur op een nader te bepalen tijdstip alsnog 
aanbieden zonder recht op schadevergoeding of enige andere aanspraak voor Huurder. Indien het 
verrichten van werkzaamheden door Huurder op een ander tijdstip blijvend onmogelijk is, zal Verhuurder 
de huurprijs niet in rekening brengen. Huurder heeft geen recht op schadevergoeding.  

 9. Opzegging: 
   9.1 De Huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na ommekomst van de bepaalde 

termijn tenzij Partijen de Huurovereenkomst verlengen. 
   9.2  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 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 

   9.3  In afwijking van het bepaalde in artikel 9.1 kan de Huurovereenkomst door Verhuurder tussentijds 
worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de Huurder niet in staat is om 
haar schulden te voldoen of indien de andere partij surseance aanvraagt of in staat van faillissement 
wordt verklaard, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de Verhuurder het ontstaan 
van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de Huurder redelijkerwijs aannemelijk acht of 
indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de 
Verhuurder. 

        Overmacht: 
10.1  Indien Verhuurder door overmacht de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren, heeft 

Verhuurder het recht om de uitvoering van de Huurovereenkomst op te schorten of de 
Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Verhuurder tot enige 
schadevergoeding gehouden is.  

10.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan natuurrampen, blokkade, technische problemen met de 
Apparatuur, ziekte van (personeel van) Verhuurder. 

                  Toepasselijk Recht en Forumkeuze:  
11.1  Op alle Huurovereenkomsten tussen Huurder en Verhuurder is Nederlands recht van toepassing. 
11.2  Geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. 


