Leveringsvoorwaarden Audio-Visueel Centrum
Voorwaarden verhuur
De tarieven zoals vermeld in deze catalogus zijn prijzen per dag.
Prijzen zijn exclusief bediening, transport, installatie, demontage en verzekering.
Prijswijzigingen voorbehouden.
De gehuurde apparatuur kan de eerste dag vanaf 8.30 uur worden opgehaald en na het
verstrijken van de huurtermijn uiterlijk om 10.00 uur in goede staat bij ons worden
teruggebracht.
De huurder/gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde apparatuur tijdens
de huurperiode.
Bij verhuur aan derden is bij het afhalen van de apparatuur een geldig identiteitsbewijs
verplicht. Als de huurder minder dan 12 uur voor de betreffende afspraak annuleert, is de
huurder 50% van de huurprijs verschuldigd.
Voor een aantal apparaten geldt een verzekeringspremie van 5% van de huurprijs.
Bij verhuur aan derden wordt een borgsom gevraagd.
Bij verhuur van apparatuur wordt de dagprijs berekend. Voor sommige apparatuur geldt een
dagdeelprijs.
De dagdelen zijn als volgt
ingedeeld:

Dagdeel A: 08.00 - 13.00
Dagdeel B: 13.00 - 18.00
Dagdeel C: 18.00 - 23.00

Bij een aaneengesloten periode wordt voor de dagen volgend op de eerste dag een huur van
50% van de dagprijs berekend.
Productiefaciliteiten
Het uurtarief is 1/6 van het dagtarief.
Recht van reclame
Klanten c.q. opdrachtgevers hebben tot één week (5 werkdagen) na de feitelijke levering het
recht om te reclameren.
De opdrachtgever moet in dit geval aantonen, dat Audio-Visuele Diensten een verwijt kan
worden gemaakt.
Aansprakelijkheid
Audio-Visuele Diensten is niet aansprakelijk voor de (financiële) schade die rechtstreeks het
gevolg is van een onzorgvuldige c.q. onvolledige opdracht door de klant.
Audio-Visuele Diensten is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet voorziene technische
storingen van de apparatuur. Op moment van levering van producten en diensten gaat het
risico van het gebruik over op de klant.
Betaling (bij verkopen op rekening)
Interne klanten
Bij interne leveranties vindt betaling plaats binnen 10 werkdagen na datum factuur.
Externe klanten
Bij leveranties aan derden is betaling verschuldigd binnen 15 werkdagen na datum van de
factuur. De factuur omvat een specificatie van de verschuldigde BTW.
Administratiekosten
Bij verkoop op rekening wordt voor (verzamel) orders onder de f 25,00 aan
administratiekosten f 2,50 in rekening gebracht.
Overige leveringscondities
Voor het overige zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de Universiteit Leiden van
toepassing, zoals vastgesteld door het College van Bestuur op 28 november 1995 en op 8 juli
1999 onder nummer B.96006 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te
Leiden gedeponeerd.

