
Algemene voorwaarden Sanila Productions 2018 V 1.2 
 
 
1. Onderwerp van deze overeenkomst 
Deze algemene verhuur voorwaarden zijn van kracht voor alle overeen-
komsten waarbij Sanila Productions goederen aan derden in huur afstaat. 
De huurder wordt dan geacht op de hoogte te zijn van, en akkoord te 
gaan met deze algemene voorwaarden. Voorgaande geldt evenzo wan-
neer huurder een eerste betaling heeft gedaan.
 
2. Plaats van verhuur 
De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat 
de wederpartij en Sanila Productions de overeenkomst tekenen en gaat 
in naar gelang het geval:  

- Bij afhalen, op het ogenblik dat de wederpartij het gehuurde in ont-
vangst neemt bij Sanila Productions.  
- Bij bezorgen, op het ogenblik dat het gehuurde wordt geladen door Sa-
nila Productions. 
 
3. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij door Sanila Productions uitdrukkelijk 
schriftelijk anders vermeld, vrijblijvend en ongeacht een eventuele aan-
vaarding door de huurder, tenzij in de schriftelijke aanbieding een geldig-
heidsduur is vermeld en de huurder vóór het verstrijken van deze geldig-
heidsduur het aanbod heeft aanvaard. Indien een geldigheidsduur als 
hiervoor genoemd niet is vermeld dan wel zonder aanvaarding is verstre-
ken, zijn aanbiedingen, orders, bestellingen en huuraanvragen voor Sani-
la Productions eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Sanila Pro-
ductions. Pas na ondertekening van een hierop betrekking hebbend ge-
schrift door Sanila Productions of uitlevering c.q. terbeschikkingstelling 
door Sanila Productions van de aangeboden c.q. bestelde zaken komt 
een overeenkomst tot stand. 
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3.2 
De inhoud van de door Sanila Productions gehanteerde folders, haar 
drukwerken, catalogus en prijslijsten binden haar niet, tenzij dit in de 
overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald of hiernaar in de overeenkomst uit-
drukkelijk wordt verwezen. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrek-
king tot de prijsstelling of typenummers, merken, maten, gewichten of 
uitvoeringen van de apparatuur in de door Sanila Productions uitgebrach-
te prijslijsten, offertes of orderbevestigingen kan Sanila Productions nim-
mer aansprakelijk worden gehouden. 
 
4. Legitimatie 
Huurder dient zich met een geldig Nederlands Legitimatie bewijs te kun-
nen legitimeren. Hieronder wordt verstaan; paspoort, rijbewijs of identi-
teitskaart.  
 
5. Waarborgsom 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vraagt Sanila Productions voor 
elke verhuring een waarborgsom. Deze kan contant worden betaald. In-
dien de verhuurde apparatuur tijdig en in een goede staat retour komt, 
wordt de waarborgsom geretourneerd. De hoogte van de waarborgsom 
bedraagt minimaal € 100,00.  
 
6. Betaling huursom 
Huurder dient huursom inclusief de waarborgsom vooraf te voldoen, tenzij 
vooraf anders is overeengekomen. Betaling kan ook door de huurder ge-
schieden door middel van voldoening van de Sanila Productions afkom-
stige factuur. Facturen dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum vol-
daan te worden, zonder enig recht op korting of verrekening. 

7.  Overschrijding betalingstermijn van 10 dagen:
*  U ontvangt een eerste herinnering.
*  7 dagen na deze herinnering ontvangt u een aanmaning met daarin een verho-
ging verwerkt van €43,50 exclusief BTW.
*  7 dagen na de aanmaning ontvangt u een pre incasso herinnering met daarin 
nog een verhoging verwerkt van €50 euro exclusief BTW.
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*  7 dagen na de pre incasso herinnering wordt (wanneer nog steeds niet is be-
taald) de factuur + de twee verhogingen (totaal €93,50 ) uit handen gegeven aan 
een incassobureau. Alle bijkomende kosten komen voor rekening van de huurder.
 
8. Prijzen 
Opgegeven prijzen zoals vermeld in de meest actuele huurlijst van Sanila 
Productions zijn gebaseerd op dagprijzen van maximaal 10 uur en zijn 
exclusief verzend- of afleverkosten. Voor langere periodes zijn de prijzen 
op aanvraag. De prijzen, zoals omschreven in de Sanila Productions 
huurlijst, zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de lijst gel-
dende omstandigheden; deze prijzen zijn richtlijnen en binden Sanila 
Productions niet. Voor personeelskosten op feestdagen wordt een toe-
slag berekend. 

9. Reserveren 
Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Sanila Productions te 
reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt de periode van 
huur schriftelijk vastgelegd. Indien huurder de gereserveerde zaken niet 
op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode af-
neemt, is huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te vol-
doen.  
 
10. Afhalen 
Het gehuurde kan volgens onderstaand tijdschema afgehaald worden bij 
Sanila Productions, tenzij anders overeengekomen. 
- maandag tot en met vrijdag 11:00 / 18:00 uur.
 
11. Retourneren 
Het gehuurde dient uiterlijk vóór 18:00 uur op de dag na de laatste huur-
dag bij Sanila Productions afgeleverd te worden. Indien het gehuurde la-
ter dan genoemde tijdstip retour komt, wordt hiervoor een extra huursom 
in rekening gebracht. Het gehuurde kan volgens onderstaand schema 
worden geretourneerd. Tenzij anders overeengekomen. 
 
- maandag tot vrijdag van: 11:00 tot 12:00 uur.
 
12. Einde overeenkomst 
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12.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken 
huurtermijn. Indien de huurder tekort schiet in de nakoming van de over-
eenkomst, in geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging 
of liquidatie van het bedrijf van de huurder, dan wel indien de huurder een 
consument is ondercuratelestelling , of indien ten aanzien van de huurder 
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt ver-
klaard, kan Sanila Productions de huurovereenkomst beëindigen, zonder 
dat hiervoor een beslissing van de Rechter nodig is, onverminderd het 
recht van Sanila Productions op vergoeding van kosten, nadeel en rente. 
 
12.2 In de genoemde gevallen is Sanila Productions te allen tijde, zonder 
enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf gerechtigd om het ge-
huurde bij de huurder terug te halen. (eigendomsvoorbehoud) De huurder 
is verplicht om aan Sanila Productions de door haar gewenste medewer-
king te verlenen. De huurder machtigt Sanila Productions bij deze zich 
toegang tot het gehuurde goed te verschaffen. Sanila Productions is niet 
aansprakelijk voor enig nadeel welke door de huurder of door derden, in 
verband met het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de 
overeenkomst wordt geleden. 
 
13. Annuleren 
Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. Sanila 
Productions berekent 50% van de huursom bij annulering binnen 3-7 da-
gen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 75% van de 
huurprijs bij annulering 1-3 dagen voor het ingaan van het overeengeko-
men huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen 
huurtijdstip wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht. Indien an-
ders overeengekomen op offerte dan wel factuur is deze rechtsgeldig als 
tegenbewijs. 
 
14. Controle 
Teneinde problemen te voorkomen, moet de huurder onmiddellijk nadat 
hij het gehuurde in ontvangst neemt, dit controleren. Indien er gebreken, 
manco’s of ander klachten zijn dient de huurder:  
 
a.) Direct telefonisch, of e-mail contact opnemen met Sanila Productions. 
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b.) Wanneer de gehuurde goederen door huurder of door de expeditie 
van Sanila Productions worden teruggebracht naar het magazijn van Sa-
nila Productions, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van 
Sanila Productions gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door 
de expeditie van Sanila Productions of derden is niet te beschouwen als 
een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle wil zijn, moet hij dit 
op voorhand, d.w.z. bij opgave van de bestelling kenbaar maken, zodat 
een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (bin-
nen 24 uur na inname van gehuurde goederen. (weekend en feestdagen 
niet meegerekend)). Als schade, verlies niet schoonmaken of onjuist ver-
pakken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, is de 
controle door Sanila Productions bindend. Sanila Productions laat dit 
schriftelijk weten, dit binnen 10 dagen (weekend en feestdagen niet mee-
gerekend) nadat de goederen bij Sanila Productions zijn ingenomen.. 
Sanila Productions kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging 
overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.  

c.) Beschadigde huurgoederen c.q. onderdelen waarvan geen herstel 
meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 10 dagen na datum 
waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de huurder 
gehouden. 
 
15. Schade/verlies  
a.) Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient door de huurder 
onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan 
daarvan, aan Sanila Productions te worden gemeld. De huurder verplicht 
zich de aan de gehuurde goederen door zijn toedoen of door omstandig-
heden die rechtens voor zijn risico komen, ontstane schade aan Sanila 
Productions te vergoeden tegen de dagwaarde, d.w.z. de huidige nieuw-
waarde van 1 stuk verminderd met de afschrijving van het beschadigde 
dan wel verloren gegane goed, dan wel de kosten die met de reparatie 
van het van Sanila Productions gehuurde goed gemoeid zijn. Hetzelfde 
geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Sanila 
Productions gehuurde goed. Daarnaast blijft huurder aansprakelijk voor 
alle door Sanila Productions geleden schade voor alle overige diensten.  
 
b.) Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door Sanila Productions reeds de 
dagwaarde of vervangingswaarde aan de huurder berekend is en die la-
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ter alsnog door de huurder gevonden en teruggebracht worden, dient de 
huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Sanila 
Productions in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen 
vergoeding van de dagwaarde.  
 
c.) Sanila Productions is niet aansprakelijk voor schade, die is geleden 
door de huurder of derden, die ontstaan is door of in verband met het ge-
huurde goed.  
 
d.) De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij schuld 
heeft aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken 
van de gehuurde apparatuur, onderdelen en/of toebehoren. De huurder is 
verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal 
van de gehuurde goederen, gezien het feit dat de huurder een teruggaaf-
plicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep 
van een derde. 
 
16. Expertise 
De door Sanila Productions gemaakte expertise ten behoeve van het 
vaststellen van schade, reparaties en reinigingskosten aan het gehuurde 
goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.  
 
17. Gebruik en onderhoud 
Huurder stemt ermee in het gehuurde goed op het overeengekomen tijd-
stip bij Sanila Productions terug te bezorgen in dezelfde staat als waarin 
zij het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huur-
der dient goederen gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt 
in de juiste flightcases etc. te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. 
Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in re-
kening gebracht. 

18. Verplichtingen van huurder 
Huurder stemt ermee in Sanila Productions te allen tijde toegang tot het 
gehuurde goed te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde 
af te wijzen en Sanila Productions hiervoor te vrijwaren. Onderverhuur en 
beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke toestem-
ming van Sanila Productions. 
 

Algemene Voorwaarden Sanila Productions 2018 V1.2 Pagina   van  6 10

Contactgegevens:
Sanila Productions
Grote Dries 3
4854 RT Bavel

+31 (0) 161 77 8640
administratie@sanila.nl

Bedrijfsgegevens:
Sanila Productions
KVK Breda : 20096356

BTW Nummer:
NL029327702B01

Bank:
ABN AMRO
NL66 ABNA 0447828002

mailto:administratie@sanila.nl
mailto:administratie@sanila.nl


19. Boetes, belastingen 
Huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, betalingen en boetes die 
voortvloeien uit het gebruik van verhuur materiaal door hem of derden, te 
zullen betalen. 
 
20. Risico laden – lossen 
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens het 
transport dat door hemzelf of derden wordt verricht, het risico voor verlies 
of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht de gehuurde 
goederen te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van 
de goederen en de wijze van transport.  
De goederen dienen zorgvuldig geladen te worden zodanig dat er tijdens 
transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de 
lading. Bij het laden van het gehuurde goed wordt Sanila Productions niet 
geacht de goede lading met het oog op transport te controleren gezien 
het feit dat de controle reeds in het bedrijf van Sanila Productions heeft 
plaatsgevonden. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen 
van het gehuurde een beroep wordt gedaan op de diensten van werkne-
mers van Sanila Productions, geschiede dat geheel op risico van de 
huurder.
 
21. Terugbrengen 
Als de gehuurde goederen niet terstond na het verstrijken van de huur-
termijn bij Sanila Productions worden teruggebracht, verkeert de huurder 
van rechtswege in gebreke. De huurder is alsdan een schadevergoeding 
aan Sanila Productions verschuldigd, welke schadevergoeding bestaat uit 
twee maal de huurprijs voor ieder dag dat de huurder nalaat om het goed 
na het verstrijken van opgenoemde termijn van Sanila Productions te re-
tourneren. 

De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde goed worden. Indien de 
huurder zich het gehuurde goed opzettelijk heeft toegeëigend, is er spra-
ke van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt 
door het niet tijdig retourneren van de gehuurde goederen aan Sanila 
Productions niet verlengd, het risico blijft volledig bij de huurder.
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22. Bezorgen en afhalen  
a.) Het bezorgen en afhalen van de verhuurde goeden wordt door de af-
deling transport gepland tussen 8.30 en 18:00 uur. Wanneer de huurder 
het bezorgen en afhalen op een afgesproken tijdstip wil laten plaatsvin-
den buiten de genoemde tijdsperiode wordt hiervoor een toeslag bere-
kend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
De huurder dient ervoor te zorgen dat hijzelf of een gevolmachtigd per-
soon gedurende de afgesproken bezorgdag aanwezig is voor het in ont-
vangst nemen van het gehuurde goed. Zo niet dan heeft Sanila Producti-
ons het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontsta-
ne kosten zijn voor rekening van de huurder. Sanila Productions kan zelf 
de goederen afleveren, doch bij verschil van mening of de afgifte al dan 
niet in het overeengekomen aantal oftewel in overeengekomen staat 
heeft plaatsgehad, rust op de huurder uitdrukkelijk de bewijslast dat de 
huurgoederen niet zijn afgegeven in het overeengekomen aantal of de 
overeengekomen staat.  

b.) De goederen dienen op de retour dag vanaf het afgesproken tijdstip 
gesorteerd, gereinigd, geordend en gestapeld gereed te staan.  Zijn de 
goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huur-
der de extra kosten die voor Sanila Productions hierdoor zijn ontstaan te 
vergoeden. Deze extra kosten bestaan uit het berekenen van de huurprijs 
die per dag voor het gehuurde goed wordt berekend, de manuren en de 
extra transportkosten, zonder dat de huurovereenkomst wordt verlengd.  
 
c.) De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afge-
sproken retour dag aanwezig is voor de teruggave. Zo niet dan kan Sani-
la Productions toch de goederen terugnemen. Doch bij verschil van me-
ning of het gehuurde al dan niet in het juiste aantal of in goede staat is 
teruggegeven, rust op de wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast dat de te-
ruggave in het juiste aantal en de goede staat heeft plaatsgehad. 
 
23. Aansprakelijkheid 
Sanila Productions kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na 
ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juiste of te laat de 
gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de huur-
der een consument is, kan de door Sanila Productions te vergoeden 
schade ten hoogste de huurprijs bedragen. Voor schade die aan huurder 
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of aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde 
goederen zou kunnen ontstaan, is Sanila Productions niet aansprakelijk, 
zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken 
van ondeugdelijk materiaal of de aanwezigheid van een constructiefout in 
de gehuurde goederen. Huurder zal Sanila Productions ter zake voor alle 
aanspraken van derden vrijwaren. 
 
24. Verzekeringseisen aan huurder  
Ingeval de kredietwaardigheid van de huurder voor Sanila Productions 
aanleiding vormt te vrezen dat de huurder niet in staat zal zijn eventueel 
aan de van Sanila Productions gehuurde zaken ontstane schade te ver-
goeden, is Sanila Productions uitdrukkelijk gerechtigd om van de huurder 
te verlangen dat een verzekering wordt afgesloten voor eventuele schade 
aan de van Sanila Productions gehuurde zaken. Sanila Productions wordt 
in de verzekering als uitkeringsbegunstigde opgenomen.  Sanila Produc-
tions is gerechtigd de afgifte aan de huurder van de door deze gehuurde 
zaken op te schorten, totdat de huurder enig bewijsstuk (dekkingsbeves-
tiging) aan Sanila Productions kan overleggen waaruit blijkt dat hij is ver-
zekerd voor eventuele schade aan de van Sanila Productions  gehuurde 
zaken. Gedurende de periode dat Sanila Productions om opgenoemde 
reden de afgifte van de te huren goederen opschort, blijft de huurder on-
verminderd gehouden de huursom te voldoen. Sanila Productions heeft in 
voorkomend geval eveneens het recht om de huurovereenkomst te ont-
binden. 

25. Geschillen 
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een 
met Sanila Productions gesloten overeenkomst zullen naar gelang de 
aard van het geschil bij het Nederlandse kantongerecht of de Arrondis-
sementsbank worden aangebracht. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn 
voor rekening huurder. 
 
26. Leeftijd 
Om apparatuur bij Sanila Productions te huren dient huurder minimaal 18 
jaar te zijn. Indien huurder jonger is dan 18 jaar, dienen ouders en/of ver-
zorgers de huurovereenkomst voor akkoord te ondertekenen. Middels 
een door Sanila Productions opgestelde machtiging kunnen ouders en/of 
verzorgers huurder ook machtigen tot tekeningsbevoegdheid van de  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huurovereenkomst. Ouders en/of verzorgers blijven te allen tijde eindver-
antwoordelijk.  

Sanila Productions is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten 
in deze algemene voorwaarden.Sanila Productions is niet gebonden aan 
het uitvoeren van haar werk of het verhuren van apparatuur tegen de 
verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Alle schriftelijke vastgelegde 
afspraken welke afwijken van de algemene voorwaarden gaan dan ook 
voor.
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