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ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR EN VERKOOP CAMALOT BELGIË 

 

Artikel 1 Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
Camalot België: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camalot 

België BVBA, gevestigd Leuvensesteenweg 248Fb 1800 Vilvoorde. 
 
Apparatuur: alle (elektrische) apparaten op het gebied van video-, audio- en 

belichtingstechniek, waaronder tevens begrepen geheugendragers, 
alsmede overige goederen die Camalot België voor verhuur beschikbaar 
stelt , hieronder mede begrepen alle bijbehorende bekabelingen en 
verpakkingsmaterialen. 

 
Wederpartij: De partij die een bestelling plaatst bij Camalot België. 

 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Camalot België en Wederpartij waarbij Camalot 

België tegen een in die overeenkomst bepaalbare vergoeding bepaalde 
Apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie aan 
Wederpartij verhuurt. 

 
Koopovereenkomst: de overeenkomst tussen Camalot België en Wederpartij waarbij Camalot 

België tegen een in die overeenkomst bepaalde vergoeding Apparatuur 
aan Wederpartij verkoopt. 

 
Partijen: Camalot België en Wederpartij. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 

 
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Camalot België 

en Wederpartij, waarop Camalot België deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
Zij vervangen en schrappen alle andere algemene of specifieke voorwaarden van de Wederpartij 
die bevestigt kennis te hebben genomen van alle elementen uit onderhavig contract en van diens 
draagwijdte en toepasbaarheid. 
 

 Eventuele wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen Partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
 Toepasselijkheid van andere algemene of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, 

tenzij deze door Camalot België uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
 

 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van 
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk 
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

 
 Elke inbreuk op onderhavige algemene voorwaarden zal automatisch en van rechtswege leiden tot 

de onmiddellijke opzegging van het verkoops-, of verhuurcontract en van het recht op gebruik, van 
eender welke aard, van het geheel of een deel van het materiaal van Camalot België dat in bezit 
zou zijn van de Wederpartij of van een derde die als tussenpersoon van de Wederpartij optreedt. 

 
 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst 
 

 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door Camalot België gedane aanbod aan 
Wederpartij door Wederpartij schriftelijk dan wel per e-mail is aanvaardt. Het staat Camalot België 
vrij te bewijzen dat de Overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen. Waar Wederpartij 
de Apparatuur van Camalot België in ontvangst heeft genomen geldt dit eveneens als aanvaarding 
door Wederpartij. 
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 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de offertes geldig gedurende 30 dagen. 
 

 Voor aangaan van de Overeenkomst is Wederpartij verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. Bij 
twijfel over de identiteit of vertegenwoordigingsbevoegdheid kan Camalot België desgewenst 
Wederpartij om aanvullende gegevens, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel, 
bankafschrift of volmacht verzoeken. 

 
 In het geval dat deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, 

gelden de in de Overeenkomst opgenomen bepalingen. 
 

Artikel 4 Prijs 
 

 Alle prijzen vermeld in onze verkoops-, of verhuuroffertes zijn in euro uitgedrukt en exclusief btw.  
 

 Indien de betaling in een andere munt dan de euro wordt uitgevoerd, zal de Wederpartij de 
wisselkoerskosten dragen. Zo vallen ook de eventuele kosten verbonden aan de omzetting en/of 
aan het gebruik van Belgische of vreemde betaalmiddelen ten laste van de Wederpartij en zullen 
deze zo nodig doorgefactureerd worden.  
 

 Enkel de prijs vermeld op onze offertes of in onze contracten binden Camalot België. Tenzij anders 
vermeld, worden onze prijzen opgemaakt zonder kortingen of commissies 

 
Artikel 5 Annulatie 

 
 Elke annulatie van een bestelling zal aanleiding geven tot een schadevergoeding die kan oplopen 

tot 50% van de voorziene reservering, rekening houdend met de omstandigheden. Bij een gehele 
of gedeeltelijke annulatie, betekend binnen de 3 kalenderdagen vóór de voorziene leveringsdatum, 
zal de totale som van de bestelling verschuldigd zijn met inbegrip van de kosten van geleverde 
diensten en de btw. 

 
 Bij een gehele of gedeeltelijke annulatie, betekend binnen de 8 kalenderdagen vóór de voorziene 

leveringsdatum, zal 50% van de totale som van de bestelling verschuldigd zijn met inbegrip van de 
eventuele kosten van geleverde diensten en de btw 

 
Artikel 6 Huur  en verhuur 

 
 Camalot België verhuurt aan Wederpartij de in de Overeenkomst bepaalde Apparatuur en de daarbij 

behorende gebruikersdocumentatie. 
 

 Al het materiaal ter beschikking gesteld voor verhuur door Camalot België is en blijft zijn eigendom 
en is niet vatbaar voor beslag. 
 

 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Wederpartij verplicht de in de Apparatuur begrepen 
geheugendragers bij einde huur weer zonder data (“leeg”) te retourneren. 
 

Artikel 7 Duur van de huur 
 

 De huurovereenkomst is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur met een minimum 
huurperiode van een dag. De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de Apparatuur 
aan de Wederpartij. 
 

 Bij het verstrijken de voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst eindigt de Overeenkomst, 
zonder dat daartoe enige opzegging door Wederpartij of Camalot België is vereist. 
 

 De Apparatuur wordt af magazijn Camalot België aan Wederpartij ter beschikking gesteld en dient 
aldaar te worden geretourneerd. 
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Artikel 8 Voorinspectie gehuurde Apparatuur 
 

 Ook indien de Overeenkomst tussen Partijen daarin niet voorziet, kan Camalot België voor of bij 
gelegenheid van de terbeschikkingstelling in aanwezigheid van Wederpartij bij wijze van voorinspectie 
een beschrijving van de staat van de Apparatuur opstellen, met vermelding van eventueel 
geconstateerde gebreken. Cam-a- lot kan verlangen dat Wederpartij het door Camalot België 
opgestelde rapport met deze beschrijving van de staat van de Apparatuur voor akkoord ondertekent 
alvorens Camalot België de Apparatuur aan Wederpartij in gebruik verstrekt. Tenzij Partijen anders 
overeenkomen, komen de in die staat vermelde gebreken in de Apparatuur voor rekening van Camalot 
België. 
 

 Indien Wederpartij, om welke reden dan ook, niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als 
bedoeld in het vorige artikellid, dan heeft Camalot België het recht om deze inspectie buiten 
aanwezigheid van Wederpartij uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is 
bindend voor Wederpartij. 
 

 Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt Wederpartij geacht de Apparatuur in goede staat 
te hebben ontvangen. 

 
Artikel 9 Gebruik van de Apparatuur 

 
 Wederpartij zal de Apparatuur steeds met uitsluiting van derden in overeenstemming met de op grond 

van de huurovereenkomst beoogde bestemming gebruiken. Wederpartij is verplicht de Apparatuur 
uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de 
Apparatuur door derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de Apparatuur is niet 
overdraagbaar. Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur aan enige derde in onderhuur te 
geven of enige derde anderszins in enige vorm het gebruik of medegebruik ervan te geven. 
 

 Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of 
zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, jegens enige derde te gebruiken of op andere wijze 
daarover te beschikken. 
 

 Wederpartij zal de Apparatuur zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. Wederpartij zal tijdig 
doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de Apparatuur. Bij schade aan de 
Apparatuur zal Wederpartij Camalot België daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. 
Wederpartij is voor schade aan de Apparatuur jegens Wederpartij en de door de schade getroffen 
derden volledig aansprakelijk. 
 

 In geval van diefstal of molest aan de Apparatuur is Wederpartij verplicht terstond aangifte te doen bij 
de politie in de plaats waar de diefstal of molest heeft plaatsgevonden. Wederpartij is verplicht 
Camalot België een kopie van de aangifte te verstrekken. 
 

 Camalot België heeft de Apparatuur verzekerd. In alle gevallen van schade, diefstal of molest heeft 
Wederpartij een eigen risico van EUR 2.500, - . 

 
Artikel 10 Verandering van de staat van de Apparatuur 

 
 Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets 

toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camalot België. Camalot 
België is steeds gerechtigd toestemming te weigeren of aan haar toestemming voorwaarden te 
verbinden, waaronder voorwaarden betreffende de wijze en kwaliteit van uitvoering van de door 
Wederpartij gewenste veranderingen en toevoegingen. Camalot België is tevens gerechtigd bij het 
geven van haar toestemming een last aan Wederpartij op te leggen of de huurprijs te verhogen. 
 

 Wederpartij dient de aan de Apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor 
of bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken of te verwijderen, tenzij tussen Partijen 
anders overeengekomen. 
 

 Tussen Partijen geldt dat gebreken aan de door of in opdracht van Wederpartij aan de Apparatuur 
aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die veranderingen of toevoegingen 
voortvloeiende gebreken van de Apparatuur geen gebreken. Wederpartij heeft ter zake van deze 
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gebreken geen enkele aanspraak jegens Camalot België. Camalot België is niet gehouden tot herstel 
of onderhoud van deze gebreken. 
 

 Wederpartij is jegens Camalot België aansprakelijk voor gebreken in de Apparatuur die verband 
houden met de door Wederpartij daaraan aangebrachte veranderingen en toevoegingen. 

 
Artikel 11 Eindinspectie en teruggave 

 
 Wederpartij zal de Apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan 

Camalot België teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening 
van Wederpartij. 
 

 Op verlangen van Camalot België zal Wederpartij vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de 
duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie 
van de staat van de Apparatuur. Van de bevindingen daarbij wordt door Partijen gezamenlijk een 
rapport van eindinspectie opgemaakt, dat door Partijen moet worden ondertekend. 
 

 Camalot België is gerechtigd om de gebreken die zijn vermeld in het rapport van de eindinspectie als 
bedoeld in de vorige twee leden en die voor rekening en risico van Wederpartij komen, op kosten van 
Wederpartij op te lossen of door een derde te laten oplossen. Wederpartij is eveneens ten volle 
aansprakelijk voor schade van Camalot België wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel 
onverhuurbaarheid van de Apparatuur. 

 
Artikel 12 Beslag op de gehuurde Apparatuur 

 
Wederpartij zal Camalot België terstond schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de 
Apparatuur (zowel conservatoir als executoriaal beslag), onder gedetailleerde opgave van de identiteit van 
de beslaglegger en de reden van het beslag. Wederpartij zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld 
inzage geven in de huurovereenkomst. Wederpartij is jegens Camalot België aansprakelijk voor alle kosten 
en schade in verband met een beslag op de Apparatuur. 

 
Artikel 13 Leveringstermijnen 

 
De leveringstermijnen vermeld in onze offertes zijn louter indicatief en gaan geen enkele verbintenis aan 
vanuit Camalot België. Een vertraging van levering kan Camalot België in geen geval aansprakelijk stellen 
of aanleiding geven tot schadevergoedingen, boetes, gehele of gedeeltelijke annulaties van contracten 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons uit. Bovendien wijzen wij iedere 
verantwoordelijkheid af in geval van vertraging van ons personeel met betrekking tot de levering van 
diensten. 
 

Artikel 14 Facturering en betaling door Camalot België 
 

 Betaling van door Camalot België verzonden facturen dienen, zonder aftrek, korting of verrekening, 
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door 
Cam-a- lot aan te wijzen bankrekening. 
 

 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of reclames anderszins schorten de betalingsverplichting 
van Wederpartij niet op. 
 

 Indien Wederpartij, nadat hij eenmaal is aangemaand te betalen, in gebreke blijft in de betaling 
binnen de termijn dan is Wederpartij van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. 
Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het openstaande bedrag de 
wettelijke rente, dat wil zeggen de (samengestelde) rente als bedoeld in artikel 6:119 BW of 6:119a 
BW vermeerderd met twee procent (2 %) verschuldigd zijn. De rente over het opeisbare bedrag 
zal worden berekend vanaf de dag dat Wederpartij in verzuim is tot op de dag van algehele 
voldoening. 
 

 Camalot België is steeds bevoegd een voorschot te vragen voor de betaling van haar 
werkzaamheden, verschotten en/of kosten. 
 

 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Wederpartij naar het oordeel van Camalot 
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België daartoe aanleiding geeft, is Camalot België gerechtigd van Wederpartij te verlangen, dat 
deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Camalot België te bepalen vorm. Indien 
Wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Camalot België gerechtigd, onverminderd 
haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al 
hetgeen Wederpartij aan Camalot België uit welke hoofde ook verschuldigd, direct opeisbaar. In geval 
van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van Wederpartij is al 
hetgeen Wederpartij aan Camalot België verschuldigd is, eveneens direct opeisbaar. 

 
 Camalot België heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste 

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
 

 Camalot België kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien 
Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 
 

 Camalot België kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 

 In geval van een gezamenlijk gegeven Overeenkomst zijn Wederpartij, voor zover de werkzaamheden 
ten behoeve van de gezamenlijke Wederpartij zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling 
van de verschuldigde bedragen. 

 
Artikel 15 Incassokosten 

 
 Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 14.1, en indien Wederpartij nog niet 

aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt Wederpartij een schriftelijke aanmaning ter 
betaling waarin Wederpartij nogmaals een termijn wordt gesteld om diens betalingsverplichtingen na 
te komen. 
 

 Indien Wederpartij binnen de tweede termijn nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft 
voldaan, ontvangt Wederpartij een schriftelijke sommatie ter betaling, waarin door Camalot België 
een uiterste termijn wordt gesteld om diens betalingsverplichtingen, vermeerderd met de in artikel 
14.3oelde vertragingsrente, na te komen. 
 

 Na het verstrijken van de uiterste termijn en indien Wederpartij nog niet aan de betalingsverplichting 
heeft voldaan zal Wederpartij alle door Camalot België in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en 
buitengerechtelijke (incasso)kosten en/of executiekosten als gevolg van de niet nakoming door 
Wederpartij, verschuldigd zijn. 

 
Artikel 16 Aansprakelijkheid 

 
 Onverminderd het bepaalde over aansprakelijkheid is Camalot België nimmer aansprakelijk voor 

schade als gevolg van gebreken in de Apparatuur die Camalot België bij het aangaan van de 
huurovereenkomst niet kende, en voor schade als gevolg van gebreken in de Apparatuur die na 
het aangaan van de huurovereenkomst zijn ontstaan. 
 

 Wederpartij is jegens Camalot België in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade aan de 
Apparatuur, ontstaan - door welke omstandigheid dan ook - tijdens de duur van de huur, derhalve ook 
indien deze schade niet aan Wederpartij toerekenbaar is. 
 

 In alle gevallen is Wederpartij jegens Camalot België aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of 
verduistering van de Apparatuur tijdens de duur van de huur. 
 

 Indien Camalot België aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen 
in deze bepaling is geregeld. 
 

 Camalot België is nimmer aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van betrokken derden, 
noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. 
 

 Camalot België is nimmer aansprakelijk voor schade bij Wederpartij dan wel derden, indien en voor 
zover deze schade verband houdt met de uitvoering van een Overeenkomst. 
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 Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe 
vermogensschade. 
 

 Camalot België is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 

 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Camalot België 
of haar ondergeschikten. 
 

 Wederpartij is gehouden tot vergoeding van bij Camalot België ontstane schade, indien en voor zover 
diverse schade verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst. 
 

 Het is Wederpartij niet toegestaan Apparatuur onder water dan wel voor rigging te gebruiken. 
Wederpartij is hierbij volledig voor schade aan de Apparatuur aansprakelijk. 
 

Artikel 17 Overmacht 
 

 Partijen zijn niet gehouden tot nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden 
als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt dan wel behoort te 
komen. 
 

 Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van Camalot België, (ii) het 
niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Wederpartij aan 
Camalot België zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, Apparatuur, Programmatuur of 
materialen van derden waarvan het gebruik door Wederpartij aan Camalot België is voorgeschreven, 
(iv) overheidsmaatregelen, 
(v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, 
(vii) oorlog, (viii) staking, (ix) algemene vervoersproblemen. 

 
 Camalot België heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 

nakoming verhindert, intreedt nadat Camalot België haar verplichtingen had moeten nakomen. 
 

 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen 
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 
andere partij. 
 

 Voor zover Camalot België ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Camalot België 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

 
Artikel 18 Verkoop, Retentierecht en voorbehoud van eigendom 

 
Camalot België verkoopt slechts incidenteel apparatuur. Ingeval sprake is van koop en verkoop zullen 
de tussen Partijen gemaakte afspraken in de Koopovereenkomst worden opgenomen. Hierbij geldt dat 
de navolgende bepalingen op elke Koopovereenkomst van toepassing zijn: 

 
a. De navolgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden: artikel 1, 2, 3,4, 8.3, 12, 13, 17, 19,  20. 

 
b. Camalot België is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een Overeenkomst 

onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor 
voldoening daarvan door of vanwege Wederpartij voldoende zekerheid is gesteld. 

 
c. Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Camalot België totdat alle bedragen 

die Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken 
of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die Wederpartij 
wegens tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Camalot België zijn 
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voldaan. 
 

Artikel 19 Eenzijdig wijzigingsbeding 
 
Company behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie 
van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De 
wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast 
op DATUM. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om op de hoogte te blijven van de meest 
recente versie van de Algemene Voorwaarden. 
 

Artikel 20 Toepasselijk recht, geschillen en forumkeuze 
 

 Op alle overeenkomsten tussen Partijen is Belgisch recht van toepassing. 
 

 Alle geschillen tussen Partijen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Vilvoorde. 
 

 


