
 

 

 

Algemene voorwaarden BridalHuur 
 
Artikel 1 Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Diensten: 
De door BridalHuur in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren 
diensten betreffende het verhuren van goederen, zoals nader omschreven in de tussen partijen tot 
stand gekomen overeenkomst. 
2. Huurder: 
De natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie BridalHuur een aanbieding heeft gedaan of met wie een 
overeenkomst is aangegaan.  
3. BridalHuur: 
BridalHuur die in opdracht van Huurder werkzaamheden uitvoert of goederen levert zoals hiervoor 
omschreven. 
4. Opdracht c.q. Overeenkomst:  
Iedere overeenkomst welke tussen Huurder en BridalHuur tot stand komt, elke wijziging daarvan of 
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de 
overeenkomst. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van BridalHuur. Tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen, worden deze voorwaarden geacht door de Huurder van 
BridalHuur volledig te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken 
doordat BridalHuur zulks schriftelijk bevestigt. 
2. Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van BridalHuur 
geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen 
alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan. 
3. Eventuele door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij 
deze door BridalHuur uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  
 
Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst  
1. Een Overeenkomst tussen BridalHuur en de Huurder kan enkel schriftelijk tot stand komen, 
waaronder ook de totstandkoming via de elektronische weg begrepen.  
2. BridalHuur behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. 
3. Alle aanbiedingen en offertes van BridalHuur zijn vrijblijvend en 24 uur geldig, tenzij anders is 
aangegeven. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 
4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van BridalHuur en toezeggingen van 
derden waarvan BridalHuur geen wetenschap heeft kunnen hebben, binden BridalHuur niet.  
5. Indien de overeenkomst tot stand komt via een door BridalHuur gemaakte vrijblijvende offerte, 
komt de Overeenkomst eerst tot stand, indien BridalHuur de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, 
dan wel een begin heeft gemaakt met de uitvoering ervan.  
6. BridalHuur is niet verantwoordelijk voor drukfouten in catalogi, brochures op websites en 
dergelijke.  
7. Huurder heeft niet het recht de Overeenkomst met BridalHuur zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van BridalHuur geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel de goederen 
onder te verhuren. 
8. BridalHuur is gerechtigd om voorafgaand aan de Overeenkomst, overlegging van een geldig 
legitimatiebewijs te verlangen. 
9. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts 
van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.  
 
Artikel 4 Leveringstermijnen en gebruik van de goederen 



 

 

 

1. De levertijd in de overeenkomst tussen BridalHuur en de Huurder is geen fatale termijn in de zin 
van artikel 6:83 sub a BW. Bij overschrijding van een termijn dient de Huurder BridalHuur 
derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. BridalHuur dient daarbij een redelijke termijn te 
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 
2. Indien partijen overeenkomen dat de Huurder de goederen bij BridalHuur ophaalt, dient dit te 
geschieden gedurende het tijdstip dat BridalHuur aangeeft. 
3. Huurder dient de goederen bij het in ontvangst nemen te controleren op aantallen, manco’s en 
gebreken. Deze dienen terstond te worden medegedeeld aan BridalHuur.   
4. BridalHuur heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden 
te laten verrichten door derden. 
5.Het gehuurde dient te worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die daaraan bij de 
overeenkomst tot opdracht wordt gegeven. De Huurder verklaart zich bekend met deze bestemming. 
6. Als aflevering geldt het aanbieden van de goederen door BridalHuur, ook indien de Huurder de 
goederen niet heeft afgehaald. 
7. Alles wat door of vanwege de Huurder aan de goederen wordt aangebracht wordt van rechtswege 
eigendom van BridalHuur, ondanks haar recht op verwijdering op kosten van de Huurder en daarmee 
het recht op teruggave van de goederen in de staat waarin ze zich bevinden bij aanvang van de 
huurperiode. 
8. Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in 
rekening gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd. 
9. Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door Huurder opgegeven 
bestemming. 
10. Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. 
Indien mocht blijken - ter beoordeling van BridalHuur- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is 
om de goederen te leveren c.q. de door Huurder gewenste opstelling van de goederen niet te 
realiseren is, heeft BridalHuur het recht de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal 
naast de reeds door BridalHuur gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens 
winstderving in rekening worden gebracht bij Huurder. 
 
Artikel 5 Prijzen en Betalingen 
1. Tenzij nadrukkelijk anders gecommuniceerd, zijn alle prijzen zoals vermeld in de Overeenkomst in 
euro’s, per stuk, per dag en zijn inclusief btw. Transportkosten vanaf de plaats van vestiging van 
BridalHuur en schoonmaakkosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor risico en rekening van 
de Huurder, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. Betaling van de facturen van BridalHuur dient te geschieden binnen de overeengekomen 
termijn(en), doch uiterlijk binnen 2 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven 
door BridalHuur. De Huurder is niet gerechtigd om enige vordering op BridalHuur te verrekenen met 
de door BridalHuur in rekening gebrachte bedragen. 
3. BridalHuur is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling dan wel waarborg te 
bedingen, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn. Indien BridalHuur een 
aanbetaling verlangt, dient de Huurder de helft van het totale factuurbedrag te voldoen voordat 
BridalHuur de werkzaamheden heeft aangevangen.  
4. Zodra de lid 2 gegeven termijn is overschreden, is de Huurder zonder nadere ingebrekestelling in 
verzuim, waarna de Huurder een contractuele rente van 5% per jaar verschuldigd over het volledige 
factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de 
Huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  
5. Indien Huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen 
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Huurder. De 
buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met 
een minimum van € 75,-. Indien BridalHuur echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die 
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in 
aanmerking. Ten aanzien van natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van beroep of 



 

 

 

bedrijf, worden deze kosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten 
(BIK) berekend. 
6. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is BridalHuur gerechtigd om van de Huurder 
volledige schadevergoeding te vorderen indien de Huurder niet voldoet aan de verplichtingen uit de 
Overeenkomst. 
 
Artikel 6 Reclames 
1. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de Huurder met betrekking tot de uitvoering van 
de Overeenkomst door BridalHuur. 
2. De Huurder is gehouden het geleverde grondig te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat 
de goederen hem ter beschikking worden gesteld. Hierbij dient de Huurder na te gaan of de juiste 
goederen in de juiste hoeveelheden en in de juiste staat zijn geleverd. Reclamaties ten aanzien van 
geleverde diensten/goederen dienen op straffe van verval, schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk 
beschreven, binnen twee (2) uren na de verleende diensten/verrichte prestaties, te zijn ingediend bij 
BridalHuur. Reclamaties van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen twee 
dagen na constatering te geschieden, welke termijn als vervaltermijn geldt. 
3. Reclames met betrekking tot de facturen dienen, op straffe van verval, schriftelijk en zo 
gedetailleerd mogelijk beschreven, binnen 8 (acht) werkdagen na de factuurdatum, te zijn ingediend 
bij BridalHuur. 
4. Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de 
Overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren. 
5. Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de Huurder niet opgeschort. 
6. Indien binnen bovengenoemde termijn de Huurder niet heeft gereclameerd, wordt de Huurder 
geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een 
dergelijke melding vervallen alle (mogelijkheden tot) aanspraken van de Huurder.  
7. De melding van reclames dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te 
bevatten zodat BridalHuur in staat is adequaat te reageren. De Huurder dient BridalHuur in de 
gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. 
8. Indien een reclamatie van de Huurder gegrond zou zijn, zal BridalHuur de te leveren goederen dan 
wel diensten, naar de keuze van BridalHuur, herstellen dan wel alsnog leveren zoals 
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Huurder aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. 
Indien BridalHuur de Huurder mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de Huurder de geleverde 
goederen, op zijn kosten en risico ter beschikking stellen aan BridalHuur. 
9. Indien een reclamatie van de Huurder ongegrond blijkt te zijn, dan komen de kosten daardoor 
ontstaan zoals onderzoekskosten aan de zijde van BridalHuur, integraal voor rekening van de 
Huurder. 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
1.BridalHuur is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Huurder heeft geleden, indien en voor 
zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BridalHuur. 
2. BridalHuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BridalHuur 
is uitgegaan van door of namens de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of 
gegevens. 
3.De totale aansprakelijkheid van BridalHuur zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding 
van directe schade, waarbij het totale door BridalHuur aan de Huurder te betalen bedrag uit hoofde 
van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen 
dan maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 
4. BridalHuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
5. BridalHuur is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de Huurder zich tegen de 
desbetreffende schade heeft verzekerd, dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren. 



 

 

 

6. Huurder vrijwaart BridalHuur voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan aan 
BridalHuur toerekenbaar is.  
7. Indien BridalHuur uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Huurder 
gehouden BridalHuur zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen 
wat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Huurder in gebreke blijft in het nemen 
van passende maatregelen, dan is BridalHuur, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over 
te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BridalHuur en derden daardoor ontstaan, komen 
voor rekening en risico van de Huurder. 
8. Indien de Huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij 
jegens BridalHuur gehouden is, dan is de Huurder aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de 
zijde van BridalHuur die daardoor direct of indirect is ontstaan. 
9. Na ontvangst van de goederen (zowel indien door BridalHuur afgeleverd als zelf door Huurder 
afgehaald en vervoerd) is Huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging 
hiervan. Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door BridalHuur boven op de 
huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan Huurder in rekening 
worden gebracht.  
 
Artikel 8 Opschorting, ontbinding en annulering van de Overeenkomst 
1. BridalHuur is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te 
ontbinden in de volgende gevallen: 
-   de Huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
-   na het sluiten van de overeenkomst BridalHuur ter kennis gekomen omstandigheden goede grond   
    geven te vrezen dat de Huurder de verplichtingen niet zal nakomen; 
-   de Huurder bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is zekerheid te stellen en deze zekerheid  
    uitblijft of onvoldoende is; 
-  indien de door de vertraging aan de zijde van de Huurder niet langer van BridalHuur kan worden  
    gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen; 
-  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst  
   onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat    
   ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BridalHuur kan worden  
    gevergd. 
2. Indien BridalHuur tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot 
vergoeding van schade en kosten. 
3. Indien de ontbinding aan de Huurder toerekenbaar is, is BridalHuur gerechtigd tot vergoeding van 
de schade, welke direct en indirect ontstaat. 
4. De Huurder wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst 
niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de Huurder niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning 
om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen. 
5. In het geval van verzuim van de Huurder is BridalHuur gerechtigd, zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte 
schriftelijke mededeling aan de Huurder en/of het door de Huurder eventueel aan BridalHuur 
verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te 
roepen. 
6. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van 
beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste 
van de Huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Huurder niet langer 
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BridalHuur vrij om de overeenkomst terstond 
en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige 
verplichting zijdens haar tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De 
vorderingen van BridalHuur op de Huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 



 

 

 

7. In alle gevallen zoals omschreven in dit artikel, is BridalHuur gerechtigd om de goederen direct bij 
de Huurder terug te halen. Huurder machtigt BridalHuur middels het aangaan van de Overeenkomst 
om toegang te verlenen tot de plaats waar de goederen zich bevinden. BridalHuur is hierbij nimmer 
aansprakelijk voor eventuele schade welk ontstaat door het terughalen van de goederen. 
8. Indien de Huurder een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zal het volgende in 
rekening worden gebracht: 
a) bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 40% van de totale 
factuur (excl. btw); 
b) bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 50% van de totale 
factuur (excl. btw); en 
c) bij annulering tot 1 week voor aanvang van de huurperiode zijn de kosten 100% van de totale 
factuur (excl. btw). 
Als annuleringsdatum geldt de datum waarop BridalHuur de aanvraag ontvangt. Een aanvraag tot 
annulering wordt enkel in behandeling genomen wanneer deze schriftelijk wordt gedaan.  
 
Artikel 9 Overmacht 
1. BridalHuur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening 
komt. 
2. Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan: elke omstandigheid buiten BridalHuur 
haar macht die van dien aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van BridalHuur 
kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt 
mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, 
natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de 
transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van BridalHuur, in- en uitvoerbeperkingen of -
verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, 
nationale en regionale (overheid-) instanties. 
3. BridalHuur is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende 
de periode waarin sprake is van overmacht, kan BridalHuur de verplichtingen die voortvloeien uit de 
overeenkomst opschorten. 
4. Indien BridalHuur bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Huurder gehouden deze factuur te 
voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 
 
Artikel 10.  Eigendomsvoorbehoud, vuistpand 
1. Alle door BridalHuur te leveren en geleverde goederen blijven onder alle omstandigheden 
eigendom van BridalHuur, doch wel voor rekening en risico van de Huurder. 
2. BridalHuur vestigt middels deze algemene voorwaarden een vuistpand op de door haar 
afgeleverde goederen. 
3. De Huurder is niet bevoegd het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, aan derden te 
verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijke over te dragen. 
4. Indien derdenbeslag leggen op de geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of 
doen gelden, dan is de Huurder verplicht BridalHuur daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 
 
Artikel 11 Teruggave van goederen 
1. De Overeenkomst eindigt op het moment van het verstrijken van de huurperiode, waarbij de 
Huurder verplicht is om de goederen aan BridalHuur te retourneren. 
2. Voor iedere dag dat de Huurder nalaat het gehuurde te retourneren aan BridalHuur, ontstaat er 
een direct opeisbare boete ter hoogte van €500,- per (dag)deel, vermeerderd met het over de 
periode van verzuim verschuldigde bedrag aan huur. 



 

 

 

3. De Huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden 
en aldus na afloop van de huurperiode ook weer in deze staat te retourneren aan BridalHuur.  
4. BridalHuur zal na terugname van de goederen, deze in haar bedrijfsvestiging controleren en tellen.  
Eventuele kosten van herstel, uit welke hoofde dan ook veroorzaakt, komen ten laste van de 
Huurder. 
5. De gehuurde goederen dienen schoon, in de oorspronkelijke verpakking en gesorteerd 
geretourneerd te worden. Indien de Huurder hier niet aan voldoet, zal BridalHuur extra 
(schoonmaak)kosten in rekening brengen. Deze extra kosten bedragen minimaal 50% van de 
daghuurprijs per stuk. 
6. Indien de goederen dienen te worden opgehaald door BridalHuur, dienen de goederen op 
dezelfde wijze als waarop ze zijn afgeleverd (op rolcontainer, in kratten e.d.) op de retourdatum op 
de afgesproken tijd klaar te staan om opgehaald te worden.  
7. Ingeval door BridalHuur extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet 
nagekomen afspraken door de Huurder, zullen deze eveneens door BridalHuur aan Huurder in 
rekening worden gebracht. 
 
Artikel 12 Vertrouwelijke informatie 
1. BridalHuur en de Huurder verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke 
informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen 
treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.  
2. Voor de verwerking van persoonsgegevens heeft BridalHuur een privacyverklaring opgesteld. Deze 
staat op haar website weergegeven. 
 
Artikel 13 Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Elk geschil tussen de Huurder en BridalHuur zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht 
door de Rechtbank Noord-Nederland.  
2. Op elke overeenkomst tussen BridalHuur en de Huurder is het Nederlands recht van toepassing.  
 
 


