
Algemene Voorwaarden La Maria (Aksident bv) 
1. Toepassingsgebied 

Alle dienstverlening worden uitsluitend uitgevoerd conform de hierna algemene voorwaarden. 
De klant gaat bij het goedkeuren van de offerte akkoord met deze voorwaarden. 
 

2. Offertes, totstandkoming van de overeenkomst 
2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege  
La Maria/Aksident bv. Offertes geleden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd en 
opdracht. Uit offertes en prijsuitgaves uit het verleden  kunnen geen rechten ontleend worden 
voor toekomstige opdrachten. 
2.2. Alle prijsopgaves zijn inclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
2.3. De klant is de huurder, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat deze handelt in opdracht van een derde 
en alle nodige gegevens van deze derde meedeelt aan La Maria / Aksident bv. De aanvrager blijft 
evenwel aansprakelijk voor de huur. 
2.4. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of online aanvaarding van de offerte door 
de klant. 
 

3. Betaling 
3.1. De facturatie gebeurt na de verhuring tenzij er een aanvraag is van een andere partij voor 
diezelfde dag. Dan gebeurt de facturatie binnen de week van deze aanvraag, ter bevestiging van 
de optie. 
3.2. De betaling van de huur gebeurt ten laatste een week na het ontvangen van de huur. Nadien 
wordt er 10% per week extra aangerekend.  
3.3. Alle extra vragen die een meerkost betekenen, zullen extra aangerekend worden. Als de klant 
een nieuwe offerte wenst, moet deze voor de verhuur aangevraagd worden. 
 

4. Uitvoering van de verhuring 
4.1. La Maria / Aksident bv doet alles in haar vermogen om de huur zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De klant is verantwoordelijk voor de communicatie van de gewenste dienstverlening. 
Mocht iets niet naar wens zijn van de klant, zal deze dit zo snel mogelijk communiceren voordien 
of op de dag van de huur zelf zodat de verhuurder alles kan doen om het recht te zetten. Klachten 
achteraf geven geen aanleiding tot vermindering op de factuur.  
4.2. La Maria / Aksident bv kan elk moment een geluidscontrole uitvoeren, de klant is bij 
ondertekening van de offerte akkoord geluid tot 90 decibel te beperken en de rust buiten na 22u 
te handhaven. 
4.3. De klant is verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van de gasten, in het bijzonder 
minderjarigen.  
4.4. Sabam en billijke vergoeding zijn ten laste van de klant. 
4.5. De klant leeft de huisregels, aangeleverd samen met de offerte, na. 
 

5. Annulatie en overmacht 
5.1. Tot 7 dagen op voorhand kan de klant annuleren of verzetten zonder kost tenzij een andere 
aanvraag voor die dag geweigerd werd. In dat geval wordt de klant voor definitieve bevestiging 
gecontacteerd.  
Annulatie 7 tot 2 dagen voor de dag zelf wordt de helft van het bedrag aangerekend. 
De dag voordien of de dag zelf of wanneer een andere aanvraag met medeweten van de klant 
geweigerd werd, het volledige bedrag.  
Verzetten kan in overleg en mits betaling van de gemaakte kosten waaronder administratie. 
5.2. Wordt de activiteit van overheidswege verboden (bv wegens coronamaatregelen) is er geen 
kost, tenzij de gemaakte kosten. 
5.3. Overlast, zaken waar La Maria geen vat op heeft, kunnen geen aanleiding geven tot 
vermindering van de factuur of schadevergoeding.  


