T&Cs Rental department Interal TC B.V.
These are the Terms and Conditions of Business of Interal TC B.V.
(onder de engelse versie vindt u de nederlandse versie, vanaf pagina 8)
(onder de nederlandse versie vindt u de algemene voorwaarden annulering rental bij gebruik van de
TRESC regeling, vanaf pagina 14)
Section 1
Scope of application
1.
These terms and conditions of business (hereinafter known as T&Cs) are the basis and constitute
an integral element of all contractual relationships between Interal TC B.V. (hereinafter known as Interal)
and its contractual partners (hereinafter known as Hirers) and which covers the hire of items and
associated services by Interal TC B.V.
2.
The following hire periods and conditions alone shall apply. The terms and conditions of business
of a Hirer shall not apply if they differ from these terms and conditions of business.
Section 2
Offer and Conclusion of a contract
1.
The offers made by Interal are subject to change without notice and non-binding as a matter of
principle. Orders placed by the Hirer as well as the order confirmation by Interal must be made in
writing to be legally valid.
2.
The Hirer’s corresponding order placement constitutes a binding offer. Interal may accept this
offer in writing up to 10 days before the beginning of the hire, no later however than within 14 days
from the receipt of the placed offer.
3.
In connection with COVID-19 there is a new additional provision. The tenant is obliged to make
a deposit of 25% of the total order amount to the landlord at the time the order is placed. This amount
is not refundable. This deposit must be made within 5 days of placing the order. If the tenant does not
comply with this, the landlord is entitled to dissolve the rental order placed, and the landlord is free to
offer the rented materials to third parties.
Section 3 Hire period
The hire period shall begin with the day agreed for the collection of the hire objects from the stores by
Interal (beginning of the hire period) and shall end on the day agreed for the return of the rented items
to Interal (end of the hire period). Even if transport is provided by Interal, the departure from the stores
and the redelivery to the stores shall determine the beginning and end of the hire period respectively.
Those days on which the hire items are collected / delivered by Interal and returned / collected by
Interal shall also count as the hire period (even if they are just part days).
Section 4 Rental Price
Unless different prices in the form of Section 2 Paragraph 1 have been agreed upon with legal effect for
the specific performance, the prices in
the price list valid when the contract is signed shall apply for the hire items handed over.
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Section 5 Additional services
Additional services, in particular deliveries, assembly and support provided by specialist staff shall be
charged on the basis of a separate
agreement. Section 2 Paragraph 1 shall likewise govern the legally valid conclusion of such a contract.
Provided that the amount of the fee has not been agreed separately, Interal shall be entitled to demand
the payment of a reasonable fee.
Section 6
Cancellation by the Hirer
The Hirer shall be entitled to terminate the contract up to 3 days prior to the
beginning of the hire period without observing other notice periods upon the
payment of a reservation lump sum (cancellation). Notice of termination must be served in
writing to be legally valid. The reservation lump sum shall be payable at the point in time at
which notice of termination is given an amount to 10% of the agreed rental price, if the
cancellation is 45 or more days prior to the beginning of the hire period, 25% of the agreed
rental price if cancellation takes place between 45 to 30 days prior to the beginning of the
hire period, 35% of the agreed rental price if cancellation takes place between 30 to 15 days
prior to the beginning of the hire period and 50% of the agreed rental price if cancellation
takes place between 15 days to the beginning of the hire period. The receipt of the notice of
termination by Interal shall determine the point in time at which cancellation is made.
The above hire periods and conditions shall also apply with regard to those
remunerations and parts thereof which have been agreed for services within the
meaning of Section 5, in so far as the Hirer cannot prove that Interal has not sustained
any loss at all or that the loss sustained is significantly less than the corresponding
reservation lump sum payable towards the remuneration.
Section 7
Payment
1.
Unless other hire periods of payment as in Section 2 Paragraph 1 have been agreed with legal
effect for specific services, the whole remuneration shall be payable in full without prompt payment
discounts by the agreed beginning of the hire period (at the latest) (payment in advance). Interal shall
only be obliged to hand over the hired items for use concurrently against the full payment of the
remuneration.
2.
It shall be the point in time at which money arrives (in particular if a non-cash payment is made
too) and not when it is sent which shall count.
3.
The Hirer shall not be entitled to any offsetting rights and rights of retention, unless his counter
claims have been adjudicated or are not contested.
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4.
Interest is to be paid on the remuneration and all other claims under the contractual
relationship during default in accordance with the recent calculation of the Central Bank of the
Netherlands (DNB) at 8 percentage points above the base rate (6:119 BW) as calculated by the Central
Bank of the Netherlands at the time.
Section 8
Handing over of use and Warranty
1.
Interal shall undertake to hand over the hired item from Interal in Venray in a suitable condition
for the contractual use for the duration of the agreed hire period. Hired items may only be collected
during collection times (Monday to Friday from 08:00 to 18:00). Out of thees hours by appointment
only.
2.
The Hirer is obliged to inspect the hired items when they are handed over to him and if a defect
is noted to inform Interal of this without undue delay. If the Hirer fails to carry out an inspection and /
or notify Interal of any defects, the hired items handed over shall consequently be regarded as having
been approved by the Hirer /fault- free, unless the defect could not have been identified during an
inspection. If such a defect only comes to light subsequently, notification must be made without undue
delay after it has been discovered. Otherwise the condition of the hired item handed over shall also be
regarded as having been approved / fault-free. If the Hirer fails to notify Interal of a defect, he shall
consequently not be entitled to assert claims under warranty of any type and / or to terminate the
contract or to demand compensation for damages on account of non-fulfilment or claims based upon
unjustified enrichment , irrespective of other claims asserted by Interal.
3.
If an initial defect in the hired item exists in accordance with Para 2 above, Interal shall
consequently be entitled as it chooses, to supply a replacement / supply an additional item, or to carry
out a repair. If Interal is not able to complete the above or rectify the defect on time, the Hirer may
demand a reasonable reduction in the rental price, with regard to the individual defective / missing
hired items. If more than one item has been hired, the entire contract can only be terminated on
account of one individual item being faulty if hired items have been hired as belonging together and the
defects impair the functioning of the hired items assumed in the contract significantly. If the Hirer is
partly responsible for the disruption, he shall not be able to serve notice of termination.
4.
If equipment with regard to which Interal offers and recommends that specialist staff are also
hired because the equipment is highly technical or difficult to use, but such equipment is hired by the
Hirer without the specialist staff from Interal, Interal shall only be responsible for such equipment
breaking down if the Hirer can prove that improper handling has not caused or contributed to the
defects.
5.
The Hirer’s warranty rights, on account of non-fulfilment and defects which arise in the course
of the hire period under the custody of the Hirer, in particular compensation claims for damages,
regardless of who is responsible, will conversely not be admitted. Regardless of this, the Renter shall
have to notify the Hirer without undue delay if a defect arises or precautionary measures to protect the
thing against unforeseen risks become necessary
6.
The Hirer is obliged to obtain any public-law licences which may possibly be necessary in time in
connection with the planned use of the hired items at his own expense. In so far as assembly is to be
carried out by Interal, upon request the Hirer shall have to prove to Interal that he has obtained the
necessary licences before work commences. Interal shall not furnish any guarantee that a licence will be
granted for the intended use of the hired item.
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Section 9
Compensation for damages
None of the Hirer’s compensation claims for damages (also including those for additional services, in
particular transportation and assembly as well) shall be admitted, in particular also including those
compensation claims for damages based upon impossibility of performance, on account of nonfulfilment resulting from a breach of contract other than delay or impossibility and from unlawful
acts. The exclusion of liability shall also apply for all types of consequential damages, lost profit or
other pecuniary loss. Not covered by the above exclusion of liability are those compensation claims,
the cause of which is attributable to a grossly negligent or intentional act by Interal and
compensation claims for damages on account of the lack of an express characteristic guaranteed in
writing. In so far as the liability of Interal is not admitted, this shall also apply for the personal liability
of the employees of Interal.
Section 10
Obligation to exclude liability for the benefit of Interal
The Hirer shall for his part undertake to agree the above provision in contracts with third parties, in
particular artists, sportsmen or spectators etc. for the benefit of Interal, provided that he has himself
agreed a comparable exclusion of liability or is able to agree a comparable exclusion of liability for
the benefit of Interal without unreasonable economic disadvantages. If he fails to fulfil this
obligation, he shall have to exempt Interal from the above compensation claims for damages, in so
far as Interal is not liable to third parties on account of grossly negligent or intentional conduct.
Section 11
The Hirer’s obligations during the hire period
1.
The hired items are to be treated with care and consideration. The Hirer is obliged to service
the hired items at his own expense. Interal is entitled, but not obliged however, to service the hired
items during the hire period.
2.
The hired items may only be set up, used and dismantled by trained specialists in compliance
with technical regulations. If material is hired without staff, the Hirer has to ensure compliance all
the time with all the safety guidelines in force, in particular the accident prevention regulations
(working conditions law). In addition, the Hirer is obliged to comply with the applicable laws and
standards in the country of deployment for use and storage of the hired items.
3.
The Hirer shall be liable for damage, losses or similar up to the value of the equipment when
new. The Hirer shall have to refund the cost when new of blown, defective or lost bulbs or other
parts, including small accessory parts.
Section 12
Insurance
The Hirer shall be obliged to take out proper and adequate insurance to cover the general risk
associated with the respective hired thing (loss, theft, damage, legal liability). Proof that an insurance
policy has been taken out must be submitted to Interal upon request. Interal shall take out an
insurance policy at the Hirer’s expensief at te Hiers’ express request.
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Section 13
Third Party rights
The Hirer shall have to indemnify the equipment and hold it harmless from all encumbrances, claims,
liens and other third party legal presumptions. He shall be obliged to notify the Renter and hand over
all necessary documents without undue delay if the hired equipment is nevertheless taken in
execution or claimed by third parties in any other way. The Hirer shall bear the costs (in particular
including the costs of taking legal action as well) required to mount a legal defence to prevent such
third party seizures.
Section 14
Hire term of the contract
1.
Irrespective of the provisions laid down in Section 6, the contract may only be terminated by
either Party for an important reason. This shall also apply in particular if additional services are to be
rendered by Interal.
2.
Interal shall be entitled to serve immediate notice of termination if an important
deterioration occurs in the economic status of the Hirer. In particular if sustained or other
enforcement measures are taken against him or if insolvency proceedings are opened or out-of-court
composition proceedings are opened upon his assets.
3.
The breach of the provisions in Section 11 Paragraph 2 shall be regarded as use of the hired
items in breach of contract and shall entitle Interal to serve immediate notice of termination upon
the entire contract, without Interal having to send out a warning letter beforehand.
4.
In so far as the Parties have agreed that the Hirer shall pay instalments, Interal may
terminate the entire contract with immediate effect if the Hirer is in default with the payment of two
successive instalments or a not inconsiderable part of the remuneration or if the Hirer is in default
with the payment of a remuneration of a sum amounting to two payments instalment for more than
two payment dates, having agreed to pay regular instalments.
Section 15
Return of the Hired items
1.
The hired items shall be returned in the store of Interal in Venray and they may only be
returned on Monday to Friday between 08:00 and 18:00, our out of these hours with an
appointment only.
2.
The Hirer is obliged to return all the equipment in a clean, orderly and perfect condition.
Interal shall reserve the right to conduct the incoming inspection of the returned hire items following
receipt. If no complaints are raised following receipt this shall be regarded as approval that all the
hired goods have been returned and that the condition of the returned hire items is satisfactory.
3.
It is absolutely essential that the hired items are returned prior to the end of the hire period.
If this is not possible the Hirer shall have to notify Interal of this without undue delay in writing. The
Hirer shall have to pay the full remuneration agreed for each day after the return date. Interal shall
reserve the right to assert a claim for other damages. The remuneration per day is to be worked out
by dividing the originally agreed total price by the days of the hire period originally agreed.
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Section 16
Items hired on a long-term basis
1.
In so far as the hire period originally agreed is in excess of two months, (items hired longterm) the following terms and provisions shall also apply.
2.

The Hirer shall be obliged to service and repair the hired items.

3.
The Hirer shall be obliged to carry out the technical inspections and service the hired items
himself as laid down by law and at his own expense.
At the Hirer’s request, Interal shall hand out information about impending inspection dates and
service schedules.
4.
If the Hirer returns items without having carried out the work owed in Paragraph 1 and 2
above, Interal shall be entitled to carry out or to have the necessary work carried out by third parties
at the Hirer’s expense without sending the Hirer a written reminder and setting him a period of time
to carry out such work.
5.
The above obligations shall also apply from the point in time at which the entire hire period
(calculated from the original beginning of the hire period onwards) amounts to more than two
months as a result of an extension agreed subsequently or in which the Hirer has had the rental item
thing in his possession for more than two months for other reasons.
Section 17
Consumables, Goods purchased for resale
1.
Consumables and goods purchased for resale shall remain the property of Interal until the
invoice for them has been paid in full, even if they have been combined or modified together with
other equipment, parts and things of the Hirer. Moreover, these T&Cs shall apply accordingly.
2.

The sale of used items shall not be covered by any warranty.

3.

Defective bulbs shall be for the Hirer’s / Buyer’s account.

4.
The purchase price of bulbs replaced by the Hirer during the hire period shall only be
reimbursed if the bulbs believed to be defective are returned to Interal. Interal shall make a decision
on refunding the purchase price depending upon the results of an inspection (of the defect bulb of
the respective manufacturer).
Section 18
Written form
In so far as the requirement for written form has been agreed in accordance with these terms and
conditions, this shall also be satisfied by a fax message or e-mail etc.
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Section19
Final Provisions
1.
These terms and conditions of business and all legal relationships between Interal and the
Hirer shall be governed by the laws of the Netherlands. Dutch is the language of negotiation and
contract.
2.
The place of fulfilment as well as place of jurisdiction for all disputes arising directly or
indirectly from the contractual relationship shall be Venray.
3.
Should a provision in these terms and conditions of business be or become invalid or not
incorporated in the contract, the validity of all other provisions or agreements shall not be affected
as a result. The Parties shall undertake to agree that legal arrangement which comes closest to the
recorded intention of the Parties as a replacement.
4.
No verbal side agreements have been made. Amendments to these provisions must be made
in writing to be legally valid.
5.
All technical information in the price list in force at that time shall be furnished without
guarantee. Modification of models, prices and availability is reserved.
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Algemene Voorwaarden
van Interal TC B.V.
§ 1 Toepassingsgebied
1.
Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) vormen de basis en maken integraal
deel uit van alle contractuele relaties tussen Interal TC B.V. (hierna te noemen Interal) en haar
contractuele partners (hierna te noemen Huurders), die betrekking hebben op de verhuur van
objecten en aanverwante goederen en diensten van Interal TC B.V..
2.
De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Afwijkende algemene
voorwaarden van de huurder zijn ongeldig.
§ 2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst
1.
De aanbiedingen van Interal zijn in beginsel vrijblijvend en niet-bindend. Het plaatsen van
een bestelling door de huurder en de orderbevestiging door Interal moeten schriftelijk gebeuren om
rechtsgeldig te zijn.
2.
De door de huurder geplaatste order is een bindend aanbod. Interal kan dit aanbod
schriftelijk aanvaarden tot 10 dagen voor de gewenste aanvang van de huurperiode, maar niet later
dan 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
3. In verband met COVID-19 is er een nieuwe aanvullende bepaling. De huurder is op het moment
van het plaatsen van de order verplicht een aanbetaling van 25% van het totale orderbedrag te doen
aan verhuurder. Deze aanbetaling moet geschieden binnen 5 dagen na het plaatsen van de order en
is niet terug betaalbaar. Voldoet huurder hier niet aan, is verhuurder gerechtigd de geplaatste huur
order te ontbinden, en staat verhuurder vrij de gehuurde materialen aan derden aan te bieden.
§ 3 Huurperiode
De huurperiode begint op de overeengekomen datum van afhaling van de gehuurde voorwerpen bij
het magazijn van Interal (huur begin) en eindigt op de overeengekomen datum van terugkomst van
de gehuurde voorwerpen in het magazijn van Interal (huureinde); zelfs indien het transport door
Interal wordt uitgevoerd, is het vertrek uit het magazijn of de terugkeer naar het magazijn bepalend
voor het huurbegin en het huureinde. De huurperiode omvat ook de dagen waarop de gehuurde
objecten door Interal worden opgepikt/geleverd en door Interal worden geretourneerd/opgehaald
(dus ook aangebroken dagen).
§ 4 Huurprijs
Tenzij voor de specifieke dienst daadwerkelijk afwijkende prijzen in de vorm van § 2 lid 1 zijn
overeengekomen, gelden voor de aflevering van het gehuurde de prijzen van de prijslijst die geldt op
het moment van het sluiten van de overeenkomst.
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§ 5 Bijkomende diensten
Bijkomende diensten, in het bijzonder leveringen, installatie en ondersteuning door gekwalificeerd
personeel, worden tegen een vergoeding verleend op basis van een speciale overeenkomst, waarvan
de effectieve sluiting en inhoud eveneens is onderworpen aan § 2, lid 1. Tenzij de hoogte van de
vergoeding afzonderlijk is overeengekomen, is Interal gerechtigd betaling van een passende
vergoeding te verlangen
§ 6. Annulering door huurder
De huurder heeft het recht om de huurovereenkomst uiterlijk 3 dagen voor de aanvang van de
huurperiode zonder inachtneming van verdere termijnen te beëindigen tegen betaling van forfaitaire
reserveringskosten (annulering). Opzegging dient schriftelijk te geschieden om rechtsgeldig te zijn.
De reserveringskosten bedragen 10% van de overeengekomen huursom bij annulering van 45 dagen
of meer voor aanvang van de huurperiode, 25% van de overeengekomen huursom bij annulering
tussen 45 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode en 35% van de overeengekomen huursom
bij annulering 30 tot 15 dagen voor aanvang van de huurperiode, 50% van de overeengekomen
huursom bij annulering 15 dagen tot aanvang van de huurperiode. De datum van annulering wordt
bepaald door de ontvangst van de annuleringsbrief door Interal. De bovenstaande voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op dergelijke vergoedingen en delen van vergoedingen die zijn
overeengekomen voor diensten in de zin van § 5, tenzij de huurder bewijst dat Interal geen enkele
schade heeft geleden of dat de schade beduidend lager is dan het overeenkomstige aan de
vergoeding toe te rekenen forfaitair bedrag voor eigendomsvoorbehoud.
§ 7 Betaling
1.
Tenzij voor bepaalde diensten daadwerkelijk andere betalingsmodaliteiten in de vorm van §2
lid 1 zijn overeengekomen, is de volledige vergoeding zonder inhouding / korting (uiterlijk)
verschuldigd bij de overeengekomen aanvang van de huurperiode (vooruitbetaling). Interal is slechts
verplicht de goederen gelijktijdig met de volledige betaling van de vergoeding voor gebruik af te
staan.
2.
Voor het moment van betaling (vooral bij niet-contante betalingstransacties) is het niet
afhankelijk van de verzending, maar van de aankomst van het geld.
3.
Compensatierechten en retentierechten van de huurder zijn uitgesloten, voor zover de
tegenvorderingen van de huurder niet van rechtswege zijn vastgesteld of onbetwist zijn.
4.
De vergoeding en alle overige vorderingen uit hoofde van de contractuele relatie moeten
volgens de actuele berekening van de Nederlandse Bank gedurende de looptijd van de overeenkomst
in overeenstemming met 6:119 BW tegen 8 procentpunten boven de basisrente worden vergoed.
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§ 8 Overdracht van gebruik en garantie
1.
Interal verplicht zich het gehuurde in het magazijn van Interal te Venray beschikbaar
te houden in een staat die geschikt is voor het contractueel gebruik voor de duur van de
overeengekomen huurperiode. Het ophalen kan enkel gebeuren tijdens de ophaaltijden (maandag
tot en met vrijdag van 08u tot 18u). Buiten deze uren alleen op afspraak.
2.
Huurder is verplicht de gehuurde zaken bij aflevering onmiddellijk op volledigheid en het vrij
zijn van gebreken te controleren en, indien een gebrek aan het licht komt, Interal daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien huurder de inspectie en/of de mededeling achterwege
laat, geldt de staat van de gehuurde zaken als goedgekeurd / vrij van gebreken, tenzij het gebrek
tijdens de inspectie niet kon worden vastgesteld. Indien een dergelijk gebrek later wordt ontdekt,
dient de melding onmiddellijk na de ontdekking te geschieden; zoniet wordt de staat van de
gehuurde zaken ook op grond van dit gebrek als goedgekeurd / vrij van gebreken beschouwd. Indien
de huurder na laat Interal op de hoogte te stellen, heeft hij niet het recht om garantieclaims van
welke aard dan ook in te dienen of de overeenkomst te beëindigen of om schadevergoeding te eisen
wegens niet-nakoming of claims voor ongerechtvaardigde verrijking, niettegenstaande verdere
claims van Interal.
3.
Indien er sprake is van een eerste gebrek van de gehuurde zaken gemeld volgens lid 2, heeft
Interal het recht om te kiezen tussen vervangende / volgende levering of reparatie. Indien Interal niet
in staat is om het gebrek tijdig aan te vullen/te verhelpen, kan de huurder een gepaste vermindering
van de huurprijs eisen, rekening houdend met de individuele defecte/ontbrekende huurobjecten.
Zijn er meerdere voorwerpen verhuurd, dan kan de opzegging van de gehele overeenkomst slechts
wegens de gebrekkigheid van een afzonderlijk object plaatsvinden, indien de gehuurde zaken als bij
elkaar behorend zijn gehuurd en de gebreken de contractueel veronderstelde functionaliteit van het
gehuurde in zijn geheel aanmerkelijk aantasten. Mede veroorzakende nalatigheid van de huurder bij
de storing sluit het recht op ontbinding uit.
4.
Indien de Huurder echter apparatuur huurt waarvoor Interal een aanvullende verplichting
van gekwalificeerd personeel aanbiedt en aanbeveelt, omdat de apparatuur technisch complex of
moeilijk te bedienen is, zonder gekwalificeerd personeel van Interal, zal Interal alleen aansprakelijk
zijn voor storingen indien de Huurder bewijst dat er geen bedieningsfout is veroorzaakt of dat hij
gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de gebreken.
5.
Garantieaanspraken van de huurder, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding
wegens niet-nakoming en gebreken tijdens de huurperiode onder de hoede van de huurder ontstane
gebreken, zijn, ongeacht de schuld, uitgesloten in overeenstemming met de omgekeerde conclusie.
Huurder dient verhuurder desondanks onmiddellijk op de hoogte te stellen van het optreden van een
gebrek of van de noodzaak van voorzorgsmaatregelen om het object tegen onvoorziene gevaren te
beschermen.
6.
De huurder is verplicht tijdig en voor eigen rekening de voor het voorgenomen gebruik van
het gehuurde vereiste openbare wettelijke goedkeuringen te verkrijgen. Indien de installatie door
Interal wordt uitgevoerd, dient huurder Interal voor aanvang van de werkzaamheden op verzoek te
voorzien van bewijs van de benodigde vergunningen. Interal aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de toelaatbaarheid van het voorgenomen gebruik van de gehuurde zaken.
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§ 9 Schadevergoeding
Alle vorderingen tot schadevergoeding van de huurder (ook voor aanvullende diensten, in het
bijzonder transport en installatie) zijn uitgesloten, in het bijzonder ook vorderingen tot
schadevergoeding wegens onmogelijkheid van nakoming, wegens wanprestatie op grond van
positieve contractbreuk en wegens onrechtmatige daad; de uitsluiting van aansprakelijkheid geldt
ook voor elke vorm van gevolgschade, gederfde winst of andere financiële verliezen. Uitgesloten van
bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid zijn dergelijke schadeclaims waarvan
de oorzaak van de schade is gebaseerd op grove nalatigheid of opzet van de kant van Interal en
schadeclaims wegens het ontbreken van een uitdrukkelijke, gewaarborgde schriftelijke kwaliteit.
Voor zover de aansprakelijkheid van Interal is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke
aansprakelijkheid van de medewerkers van Interal.
§ 10 Verplichting tot uitsluiting van aansprakelijkheid ten gunste van Interal
De huurder verbindt zich ertoe deze bepaling in contracten met derden, in het bijzonder artiesten,
atleten of toeschouwers, enz. ten gunste van Interal overeen te komen, op voorwaarde dat hij zelf
een vergelijkbare uitsluiting van aansprakelijkheid heeft bedongen of een uitsluiting van
aansprakelijkheid ten gunste van Interal kan overeenkomen zonder onredelijke economische
nadelen. Indien hij deze verplichting niet nakomt, dient hij Interal te vrijwaren voor bovenstaande
schadeclaims van derden, tenzij Interal jegens derden aansprakelijk is voor grove nalatigheid of
opzet.
§ 11 Verplichtingen van de huurder tijdens de huurperiode
1.
De gehuurde voorwerpen dienen met zorg te worden behandeld. Huurder is verplicht het
gehuurde op eigen kosten te onderhouden. Interal is gerechtigd, maar niet verplicht, het gehuurde
gedurende de huurperiode in stand te houden.
2.
Het gehuurde mag alleen in het kader van de technische voorschriften en uitsluitend door
vakbekwame personen worden geïnstalleerd, gebruikt en gedemonteerd. Indien materiaal zonder
personeel wordt gehuurd, dient huurder ervoor te zorgen dat alle van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften, in het bijzonder de ongevallenpreventievoorschriften (arbowet),
voortdurend in acht worden genomen. Daarnaast verplicht de huurder zich bij het gebruik en de
opslag van het gehuurde de in het land van gebruik geldende wettelijke voorschriften in acht te
nemen.
3.
Huurder is aansprakelijk voor schade, verlies e.d. tot maximaal de vervangingswaarde van de
materialen. Voor defecte of verloren gegane onderdelen, inclusief kleine onderdelen, dient de
huurder de vervangingswaarde terug te betalen.
§ 12 Verzekering
Huurder is verplicht het algemene risico verbonden aan het desbetreffende gehuurde (verlies,
diefstal, beschadiging, aansprakelijkheid) correct en adequaat te verzekeren. Interal dient op verzoek
een bewijs van verzekeringsdekking te ontvangen. Op uitdrukkelijk verzoek van de huurder neemt
Interal de verzekering over ten laste van de kosten.
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§ 13 Rechten van derden
Huurder dient de apparatuur vrij te houden van alle bezwaringen, aanspraken, pandrechten en
andere rechtsvorderingen van derden. Hij is verplicht verhuurder, onder overlegging van alle
benodigde documenten, onmiddellijk op de hoogte te stellen indien het gehuurde niettemin door
derden in beslag wordt genomen of op andere wijze wordt gebruikt. Huurder draagt de kosten (in
het bijzonder ook de kosten van gerechtelijke procedures) die noodzakelijk zijn om zich tegen een
dergelijk optreden van derden te verweren.
§ 14 Opzegging van het contract
1.
Niettegenstaande de bepalingen van §6 kan het contract slechts door beide partijen om
gegronde redenen worden opgezegd. Dit geldt in het bijzonder ook als Interal aanvullende diensten
moet verlenen.
2.
Interal heeft het recht om de huurovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen indien
de economische situatie van de huurder aanzienlijk verslechtert, in het bijzonder indien tegen hem
duurzame of andere executiemaatregelen zijn genomen of indien voor zijn vermogen een
insolventieprocedure of buitengerechtelijke schikkingsprocedure is geopend.
3.
De schending van de bepalingen in § 11 lid 2 wordt beschouwd als gebruik in strijd met het
contract en geeft Interal het recht om het volledige contract te beëindigen zonder opzegtermijn,
zonder dat een waarschuwing nodig is.
4.
Indien partijen termijnbetalingen door de huurder zijn overeengekomen, kan Interal de
volledige overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen indien de huurder twee opeenvolgende
betalingsdata achterstallig is met de betaling van de vergoeding of een niet onaanzienlijk deel van de
vergoeding of indien de huurder twee termijnen achterstallig is met de betaling van de vergoeding
indien regelmatige termijnbetalingen worden overeengekomen binnen een periode die zich uitstrekt
over meer dan twee betalingsdata.
§ 15 Retourzending van het gehuurde
1.
De retourzending vindt plaats binnen de algemene kantooruren in het magazijn van Interal te
Venray.
2.
De huurder is verplicht het materiaal volledig, in een nette, onberispelijke staat en op een
ordelijke manier te retourneren. Interal behoudt zich het recht voor om na ontvangst een
gedetailleerde inspectie uit te voeren van de geretourneerde gehuurde artikelen. De aanvaarding
zonder klacht geldt als goedkeuring van de volledigheid en staat van het geretourneerde huurobject.
3.
De overeengekomen huurperiode dient strikt in acht te worden genomen; indien dit niet
mogelijk is, dient de huurder Interal hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Voor
elke dag dat de terugkeerdatum wordt overschreden, moet de huurder de volledige per dag
overeengekomen vergoeding betalen. Interal behoudt zich het recht voor om verdere schade te
vorderen. De dagvergoeding wordt berekend door de oorspronkelijk overeengekomen totaalprijs te
delen door de dagen van de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode, indien van toepassing.
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§ 16 Op lange termijn verhuurde voorwerpen
1.
Indien de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode voor gehuurde zaken langer is dan
twee maanden (langdurig gehuurde zaken) gelden daarnaast de volgende bepalingen.
2.

Huurder is verplicht het gehuurde te onderhouden en te repareren.

3.
Huurder is verplicht de wettelijk voorgeschreven technische keuringen en onderhoud van het
gehuurde zelfstandig en voor eigen rekening uit te voeren. Interal zal op verzoek van de huurder
informatie verstrekken over de komende inspectie- en onderhoudsdata.
4.
Indien huurder de gehuurde zaken retourneert zonder de in lid 1 en 2 genoemde
werkzaamheden te hebben verricht, is Interal gerechtigd zonder nadere aanmaning en
termijnstelling voor rekening van huurder de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten of door
derden te laten verrichten.
5.
Bovenstaande verplichtingen gelden ook vanaf het moment dat de gehele huurperiode
(gerekend vanaf de oorspronkelijke aanvang van de huurperiode) langer is dan twee maanden of
vanaf het moment dat de huurder het gehuurde voor meer dan twee maanden om andere redenen
door middel van een nader overeengekomen verlenging onder zich heeft.
§ 17 Verbruiksgoederen, handelswaar
1.
Verbruiksgoederen en koopwaar blijven eigendom van Interal tot de volledige betaling van
de factuur, zelfs als ze worden gemengd of geïnstalleerd met andere apparatuur, onderdelen en
artikelen van de huurder, koper. Voor het overige zijn deze AV van overeenkomstige toepassing.
2.

De verkoop van gebruikte voorwerpen geschiedt met uitsluiting van elke garantie.

§ 18 Schriftelĳk vormvereiste
Indien in overeenstemming met deze voorwaarden schriftelijke vorm is overeen- gekomen, kan dit
eveneens per fax of e-mail geschieden.
§ 19 Slotbepalingen
1.
Deze algemene voorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen Interal en de huurder
worden beheerst door het recht van Nederland. Nederlands is de taal van de onderhandelingen en
de contracten.
2.
De plaats van uitvoering en jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien
uit de contractuele relatie is Venray.
3.
Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig is of wordt of niet is opgenomen in het
contract, blijft de geldigheid van alle andere bepalingen of overeenkomsten onaangetast. De partijen
verbinden zich ertoe een vervanging overeen te komen van de toelaatbare regeling die de
gedocumenteerde wil van de partij het dichtst benadert.
4.
Er zijn geen mondelinge nevenafspraken gemaakt. Om van kracht te zijn, moeten wijzigingen
in deze bepalingen schriftelijk worden vastgelegd.
5.
Alle technische gegevens van de actuele prijslijst zijn zonder garantie. Modellen, prijzen en
leveringsmogelijkheden zijn onder voorbehoud.
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Algemene Voorwaarden Annulering i.v.m. COVID-19 (AVAC) Interal TC B.V.
Deze AVAC zijn een aanvulling op de tussen Partijen gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de
Overeenkomst en Algemene Voorwaarden. Onderstaande bepalingen prevaleren boven de
bepalingen in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden.
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

Toepasselijkheid AVAC
De AVAC zijn van toepassing in het geval het Evenement, dat plaatsvindt tussen 1 juli 2021 en
30 september 2022, niet in zijn oorspronkelijke opzet en omvang plaats kan vinden als gevolg
van door de overheid ingestelde maatregelen in verband met de bestrijding vanhet COVID-19
virus.
De AVAC zijn niet van toepassing indien het Evenement niet kan plaatsvinden om een andere
reden dan genoemd in artikel 1.1. of wanneer een Organisator of Evenement niet voor de
TRESC of ATE in aanmerking komt. In een dergelijk geval gelden de tussen Partijengemaakte
afspraken zoals vastgelegd in de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden Rental van Interal
TC B.V..
Annuleringsvoorwaarden
In het geval van annulering van het Evenement op grond van de reden als genoemd inartikel
1.1., dan zal de Organisator aan de Leverancier betalen een vergoeding die gelijkis aan een
percentage van de Factuurwaarde, afhankelijk van het moment waarop hetEvenement wordt
geannuleerd als bepaalde in de onderstaande staffel, waarbij een minimum geldt van de op
grond van de Overeenkomst op het moment van annuleren
(i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding:
o Annulering tot 12 weken voor de Datum van het Evenement:
25%, met een minimum van de op grond van de Overeenkomst op het
momentvan annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde
vergoeding;
o Annulering tussen 12 en 6 weken voor de Datum van het Evenement: 50%, met
een minimum van de op grond van de overeenkomst op het momentvan
annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding;
o Annulering tussen 6 en 3 weken voor de Datum van het Evenement:
75%, met een minimum van de op grond van de overeenkomst op het
momentvan annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde
vergoeding;
o Annulering tussen 3 en 1 week voor de Datum van het Evenement:
90%, met een minimum van de op grond van de overeenkomst op het
momentvan annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde
vergoeding;
o Annulering minder dan 1 week voor de Datum van het Evenement: 100%, met
een minimum van de op grond van de overeenkomst op het moment van
annuleren (i) gedane aanbetaling ofwel (ii) verschuldigde vergoeding.
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3.

Aanvraag Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementensector COVID-19 (TRSEC) en Aanvullende
tegemoetkoming Evementen (ATE)

3.1.
3.2.

Partijen zijn volledig bekend met de inhoud van de TRSEC.
Organisator zal het Evenement inclusief de volledige begroting, waar de Overeenkomst
onderdeel van uitmaakt, aanmelden bij de RVO of podium voor de kunsten in het kader van
de TRSEC of ATE. De Leverancier zal volledig en onverkort meewerken aan deze aanmelding
en zal Organisator desgevraagd ondersteunen en voorzien van alle benodigde documentatie
en inlichtingen.
In geval van annulering van het Evenement op grond van artikel 2.1 jo 1.1, zal Organisator bij
de RVO of podium voor de kunsten een Claim indienen in het kader van de TRSEC of ATE. De
Leverancier zal volledig en onverkort meewerken aan het indienen van deze Claim en zal
Organisator desgevraagd ondersteunen en voorzien van alle benodigde documentatie en
inlichtingen.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

De uiteindelijke toewijzing of afwijzing van de aanmelding en de beslissing over de (hoogte
van de) Claim ligt ter beoordeling voor aan de RVO of podium voor de kunsten.
De Organisator is aan de Leverancier niet meer verschuldigd dan in het kader van de TRSEC
ten behoeve van de Leverancier aan de Organisator wordt uitgekeerd.
De Leverancier verbindt zich ertoe om deze AVAC op gelijke wijze toe te passen op de
afspraken tussen de Leverancier en door hem in het kader van (de uitvoering van) de
Overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder doch niet uitsluitend onderaannemers,
ZZP’ers en andersoortig personeel, en verbindt zich ertoe om door hem in het kader van deze
AVAC ontvangen vergoedingen door te betalen aan de betreffende partijen.
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Definities:
AVAC:

deze aanvullende algemene voorwaarden;

Algemene Voorwaarden:

de algemene inkoop- of verkoopvoorwaarden die
gelden tussen de Organisator en de Leverancier vanhet
Evenement;

Claim:

het verzoek dat door de Organisator zal worden
ingediend bij het RVO in het kader van de TRESC;

Datum van het Evenement:

de (eerste) dag waarop het Evenement wordt
opengesteld voor publiek;

Evenement:

het evenement, waaronder concerten, festivals,
sportevenementen, voorstellingen dat door de
Organisator wordt georganiseerd en zal plaatsvinden
tussen 1 juli 2021 en 31 september 2022;

Factuurwaarde:

de totale waarde van de door de Leverancier te leveren
diensten en/of goederen als opgenomen in de
Overeenkomst;

Leverancier:

iedere Partij waarmee de Organisator een
Overeenkomst is aangegaan voor het leveren van
bepaalde diensten of goederen of die anderszins
betrokken is bij de organisatie van het Evenement,
waaronder producenten, (onder)aannemers en
toeleveranciers;

Organisator:

de rechtspersoon die belast is met de organisatie van het
Evenement;

Overeenkomst:

de offerte of overeenkomst die de Organisator en de
Leverancier zijn aangegaan;

Partijen:

de Organisator en de Leverancier;

TRESC:

De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementensector
COVID-19.

ATE:

Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen
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Algemene toelichting
Inleiding
De COVID-19-pandemie brengt grote, onverzekerbare risico’s met zich mee voor de organisatie van
grote cultuur- en sportevenementen en festivals. Voor de organisatie, locaties, artiesten,
producenten en toeleveranciers, die vaak lang van te voren moeten beginnen met de reservering,
voorbereiding en organisatie van het evenement, is zekerheid en perspectief essentieel voor het
overwegen van een investering in een evenement.
Nu zekerheid uitblijft en de financiële risico's niet langer door de partijen zelf kunnen worden
gedragen, is door de overheid de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementensector COVID-19 (TRESC)
en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) in het leven geroepen voor betaalde
evenementen die na 1 juli 2021 en voor 30 september 2022 plaatsvinden en voldoen aan de overige
in de TRESC of ATE gestelde eisen. Aan de hand van deze regeling vergoedt de overheid maximaal
100% van de dan reeds gemaakte kosten op het moment dat een evenement door de overheid
wordt verboden vanwege de coronasituatie en de organisator als gevolg daarvan het Evenement
annuleert. Een gedeelte (80%) hiervan bestaat uit een subsidie (het subsidiebedrag) en het overige
gedeelte (20%) wordt in de vorm van een lening tegen 2% rente verstrekt aan de organisator.
Hiermee wenst de overheid ondersteuning te bieden aan de culturele en creatieve sector.
De voorwaarden waaronder organisatoren en haar contractpartijen gebruik kunnen maken van de
regeling zijn vastgelegd in TRESC en ATE, waarvan een definitieve versie nog gepubliceerd dient te
worden.
Bij het aangaan van een overeenkomst tussen de organisator van een evenement en haar
contractpartijen hebben partijen afspraken gemaakt over vergoedingen in het geval het evenement
geen doorgang kan vinden. Deze afspraken zijn vastgelegd in de overeenkomst en eventuele
toepasselijke algemene voorwaarden. Met het overeenkomen van de Algemene Voorwaarden
Annulering i.v.m. COVID-19 (AVAC) wensen partijen afwijkende afspraken te maken voor de situatie
dat het Evenement in oorspronkelijke, geplande vorm geen doorgang kan vinden als gevolg van door
de overheid ingestelde maatregelen in verband met de bestrijding van het COVID-19 virus.
Voorwaarden TRESC
Om van de regeling gebruik te kunnen maken (i) moet het evenement worden aangemeld door de
organisator en (ii) dient de organisator een claim in bij annulering van het evenement als gevolg van
door de overheid ingestelde maatregelen in verband met de bestrijding van het COVID-9 virus.
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(i)

Aanmelding evenement

Enkel evenementen tussen 1 juli 2021 en 30 september 2022 plaatsvinden en zijn georganiseerd
door organisatoren die de afgelopen twee edities van het evenement aantoonbaar verzekerd waren
voor annuleringen via een annuleringsverzekering. Om een beroep te kunnen doen op de TRESC of
ATE dient een organisator van een evenement (één aanvraag per evenement) zich minstens drie
maanden voorafgaand aan het evenementen (voor evenementen in juli korter) te melden bij RVO.nl.
of bij podium voor de kunsten. Via deze website kan de aanvraag worden gedaan. De organisator
moet hiervoor een aantal basisgegevens aanleveren (naam evenement, KvK-nummer,
bankrekeningnummer etc.) alsmede:
-

een begroting van het betreffende evenement;

-

exploitatieoverzichten van de twee meest recent in Nederland gehouden edities van
het evenement, dan wel, in geval van een internationaal sportevenement, van de twee
meest recent gehouden edities van het evenement;
-

-

een verzekeringspolis van de annuleringsverzekering (overige dekking) voor de in 2021te
houden editie van het evenement;
de verzekeringspolissen van annuleringsverzekeringen voor de twee meest recent in
Nederland gehouden edities van het evenement, dan wel, in geval van een internationaal
sportevenement, voor de twee meest recent gehouden edities van hetevenement;
eventueel overige in de definitieve regeling gespecificeerde gegevens.

RVO en podium voor de kunsten streeft ernaar binnen 4 weken na het indienen van een volledige
aanvraag een besluit over de verlening van de subsidie te nemen. Dit besluit gaat over de vraag of
de organisator onder de TRESC of ATE valt en nog niet over de hoogte van eventuele uitkeringen.
Voor het doen van de aanmelding is organisator mede afhankelijk van haar contractpartijen.Het is
daarom belangrijk dat haar contractpartijen volledig en onverkort meewerken aan dezeaanmelding
en organisator desgevraagd zullen ondersteunen en voorzien van alle benodigde documentatie en
inlichtingen. Voldoen de contractpartijen van de organisator hier niet aan, kan dit gevolgen hebben
voor de uiteindelijk toewijzing van uitkeringen.
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(ii)

Indienen claim TRESC

Indien de organisator een subsidieverlening van RVO heeft ontvangen naar aanleiding van de
aanmelding en het evenement wordt vanwege corona-gerelateerde beperkingen verbodendoor de
overheid en geannuleerd door de organisator, dan zal de organisator binnen 13 weken na
aankondiging van het verbod een claim indienen de RVO.
Hiervoor levert de organisator de volgende aanvullende bescheiden aan:
-

-

een overzicht van de gemaakte kosten (en bewijzen daarvan) geaccordeerd door een
accountant (in geval van subsidie boven de EUR 125.000) of een derden verklaring (in geval
van subsidie tussen de EUR 25.000 en EUR 125.000);
een kopie van de afgegeven evenementenvergunning door de betreffende gemeente.
Eventueel overige in de definitieve regeling gespecificeerde bescheiden.

Ook voor het indienen van de claim is de organisator mede afhankelijk van haar contractpartijen en
dus verbinden de contractpartijen zich ertoe volledig en onverkort mee tewerken aan het indienen
van deze claim en zullen de organisator desgevraagd ondersteunen en voorzien van alle benodigde
documentatie en inlichtingen. Voldoen de contractpartijen van de organisator hier niet aan, kan dit
gevolgen hebben voor de uiteindelijk toewijzing van de claim. Op grond van de TRSEC wordt
maximaal 80% van de gemaakte kosten vergoed in de vorm van een subsidie (het subsidiebedrag).
Het meerdere (20%) zal in de vorm van een lening aan de organisator worden verstrekt. Op de
organisator rust de verplichting om deze lening, tegen 2% rente, binnen 5 jaar terug te betalen.
Binnen 4 weken wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie met verificatie van de
aangeleverde informatie beoordeeld en wordt een definitief vaststellingsbesluit gemaakt en
ontvangt de organisator de compensatie.
Toewijzing of afwijzing claim
De uiteindelijke toewijzing of afwijzing van de aanmelding en de beslissing over de (hoogte van de)
claim ligt ter beoordeling voor de RVO. Partijen zullen samenwerken om ervoor te zorgen dat de
claim wordt geaccepteerd door de RVO maar partijen dienen zich bewust te zijn van het feit dat er
over en weer geen garanties worden gegeven.
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Uitbetaling contractpartijen
De organisator is aan de contractspartij niet meer verschuldigd dan als subsidie in het kader van de
TRSEC ten behoeve van de contractspartij aan de organisator wordt uitgekeerd. De organisator zal
haar contractpartijen zo spoedig mogelijk na ontvangst van bericht hierover laten weten of de claim
is toegewezen, wat het subsidiebedrag is en voor welk gedeelte het betrekking heeft op de
betreffende contractpartij.
Partijen zijn ermee bekend dat, gelet op het doel van de TRESC, het de bedoeling is dat alle partijen
in de keten die betrokken zijn bij de organisatie van het evenement ondersteund worden op het
moment dat het evenement wordt geannuleerd als gevolg van door de overheid ingestelde
maatregelen. Dit betekent dat ook door de contractpartijen van organisatoren ingeschakelde
derden, waaronder onderaannemers, ZZP’ers en andersoortig personeel recht hebben op een
redelijke annuleringsvergoeding – in lijn met de bepalingen van de AVAC en TRESC. De
contractpartijen verbinden zich er dan ook toe om de AVAC op gelijke wijze toe te passen op de
afspraken tussen de contractpartij en door hem in het kader van (de uitvoering van) de
overeenkomst ingeschakelde derden, waaronder doch nietuitsluitend onderaannemers, ZZP’ers en
andersoortig personeel, en verbindt zich ertoe om doorhem in het kader van deze AVAC ontvangen
vergoedingen door te betalen aan de betreffende partijen.
Terugbetaling compensatie
Indien achteraf blijkt dat er sprake is van overcompensatie, dan zal de teveel betaalde compensatie
worden teruggevorderd. Eventuele samenloop met andere steunmaatregelen zal worden
verrekend.
(iii)

Indienen claim ATE
De regels en voorwaarden voor het indienen van een claim voor ATE zijn op het moment van
schrijven van deze leveringsvoorwaarden nog niet bekend.
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