Algemene voorwaarden MyPhotobooth.nl
1. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur en
dienstverlening door MyPhotobooth.nl met Wederpartij gesloten en betreffen de meegebrachte fotografie- en andere
apparatuur en de naar aanleiding hiervan geleverde foto’s. Als enige bepaling van deze voorwaarden niet geldig
mocht zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige deel van kracht en geldt voor de ongeldige bepaling dat
deze wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige
bepaling.
2. Definities
In deze AV wordt verstaan onder verhuurder: MyPhotobooth.nl. Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon die op
basis van een overeenkomst apparatuur huurt en dienstverlening betrekt. Apparatuur : Alle (elektrische) apparatuur
op het gebied van fotografie en overige apparatuur die Wederpartij voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bij de
voornoemde zaken behorende accessoires en bekabelingen.
3. Huurperiode
De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten. Hierbij geldt een minimale huurperiode van 3 uur, tenzij
anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Wanneer de huurtermijn zoals die in de offerte genoemd wordt,
wordt overschreden, worden er extra kosten in rekening gebracht van 75 euro per uur excl. BTW. De apparatuur en
begeleiders zullen 30 minuten voor aanvang van de huurtermijn aanwezig zijn.
4. Verantwoordelijkheden wederpartij
Wederpartij is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van een stopcontact binnen 5 meter van de plaatsing van
de photobooth. Tevens is wederpartij verantwoordelijk voor de aanwezigheid van parkeergelegenheid en de
mogelijkheid om te laden en lossen op locatie.
5. Tarieven en betalingscondities
De Wederpartij wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te
gaan. De verhuurprijzen luiden in EURO en zijn inclusief BTW (19%). Betalingen dienen plaats te vinden conform de
betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Bij wanbetaling zal een incassobureau
worden ingeschakeld, de bijkomende kosten zijn voor rekening van de Wederpartij.
6. Reserveringsannulering
Indien Wederpartij bij verhuurder een overeenkomst heeft gesloten en vervolgens van het huren afziet gelden
de volgende bepalingen: Indien Wederpartij de voorgenomen overeenkomst annuleert na het geven van de
opdrachtbevestiging is Wederpartij een percentage van 20% van de huurprijs verschuldigd (aanbetaling). Indien
Wederpartij de voorgenomen overeenkomst annuleert, in een periode korter dan 7 dagen voor aanvang van de
huurperiode, is Wederpartij een percentage van 100% van de huurprijs verschuldigd. Verhuurder behoudt zich het
recht voor om de reservering te annuleren zonder opgaaf van redenen, zonder hiervoor schadeplichtig te zijn. In dit
geval zal een eventuele aanbetaling binnen 7 dagen worden teruggestort.
7. Schade en verduistering
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur en de accessoires is ontstaan, ongeacht de oorzaak of
de toedracht daarvan, is voor rekening van de Wederpartij indien en voor zover vergoeding van die schade niet
is gedekt door enige door de Wederpartij afgesloten verzekering. MyPhotobooth.nl is niet verantwoordelijk voor
materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het optreden van technische storingen van de apparatuur, voor
zover deze schade hoger is dan het factuurbedrag.
8. Verzekeringen
Wederpartij verklaart een WA-verzekering te hebben. MyPhotobooth.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de
verhuurde apparatuur of gevolgschade:de Wederpartij is hiervoor aansprakelijk. In geval van verlies, diefstal of
schade dient de Wederpartij in geval van verlies of diefstal tevens aangifte te doen bij de politie.

9. Eigendom foto’s
Het staat de Wederpartij vrij om ongelimiteerd gebruik te maken van de foto’s binnen de privésfeer (afdrukken voor
persoonlijk gebruik, delen via sociale netwerksites en gebruik op persoonlijke websites). Het intellectuele eigendom
van de foto’s blijft in handen van MyPhotobooth.nl. Bij publicatie van de foto’s buiten de hiervoor omschreven
privésfeer dient de naam van MyPhotobooth te worden vermeld. MyPhotobooth.nl behoudt zich het recht voor om
foto’s uit de photobooth te gebruiken op de website, in social media en in promotionele uitingen, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging.

