ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Aanbiedingen en Offertes
1. De overeenkomst zal worden bevestigd middels een opdrachtbevestiging. Deze zal worden opgemaakt
door Magic Sky.
2. De door ons gestuurde bevestiging dient binnen de door Magic Sky gestelde termijn ondertekend geretourneerd te zijn, anders vervalt het recht op het gehuurde.
3. Indien de huurder niet namens zichzelf opdracht geeft, verklaart hij bevoegd te zijn tot het aangaan van
overeenkomsten met de verhuurder. Indien de door de huurder vermelde vertegenwoordigde de bevoegdheid van de huurder betwist of indien de vermelde vertegenwoordigde niet of niet geheel aan zijn verplichtingen voldoet, ongeacht de reden daarvan, zal de verhuurder de vordering van de verhuurder volledig als eigen schuld voldoen. In dat geval is de huurder tevens gehouden tot vergoeding van de kosten
welke zijn gemaakt bij het aanspreken van de door de opdrachtgever vermelde
vertegenwoordigde.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, aanvragen, offertes, overeenkomsten,
en alle daarmee verband houdende werkzaamheden.
2. Huurder dient zelf na te gaan of er vergunningen of toestemming nodig is om gehuurde te plaatsen.
3. Voor het gehuurde moet het mogelijk zijn om verankeringen te plaatsen.
4. Het gebruik van confetti in en om het gehuurde is ten alle tijden verboden.
5. Het is niet toegestaan voor de huurder lijnen van het gehuurde over een openbare c.q. doorgaande weg
te spannen.
6. Het maken/ontstaan van open vuur zoals:
a. Kampvuur;
b. Barbecue;
c. Kaarsen;
d. Vuurwerk;
e. Vuurkorf;
f. Terrasverwarmers etc. onder, in of nabij het gehuurde is te allen tijden verboden.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
1. De huurder is er zelf verantwoordelijk voor dat het gehuurde daadwerkelijk geplaatst kan worden.
2. Magic Sky zal zich nooit mengen in een conflict betreffende het gehuurde tussen huurder en andere
partijen buiten zijn schuld om.
Artikel 4 Levering
1. Magic Sky garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die eraan
worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren per direct mondeling en schriftelijk aan Magic Sky
te worden gemeld. Zodat Magic Sky in de gelegenheid wordt gesteld om deze gebreken of tekorten naar
behoren op te lossen.
Artikel 5 Vergoedingen, prijs en kosten
1. De huurprijzen zoals vermeld bij de parachutes zijn excl. 21% BTW.
2. Niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld:
a. Schoonmaakkosten;
b. Reparatie / herstelkosten;
c. Reiskosten à € 0,80 per gereden kilometer;
d. Kosten gemaakt door wijzigingen van of aan het gehuurde door Magic Sky.
e. Eventuele reparatie of vervangingskosten zijn vastgesteld op:
Vlak vervangen € 300,- incl. 21% BTW
4. Facturen dienen inclusief de borg voldaan te zijn voor de door Magic Sky genoemde datum; dit zal altijd
voor de huurperiode zijn.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
1. Wanneer u na het tekenen van de opdrachtbevestiging de huurovereenkomst wilt verbreken zijn wij genoodzaakt om de totale huurprijs in rekening te brengen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
Artikel 7 Betaling
1. Betaling dient te geschieden uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode.
2. Eventueel gemaakte redelijke incasso/gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de
huurder.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Het gehuurde blijft ten allen tijde eigendom van Magic Sky.
2. Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Magic Sky aan een
ander onderverhuren.
3. Indien derden beslag leggen op het gehuurde danwel rechten daarop willen doen gelden, is huurder
verplicht Magic Sky zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. Magic Sky is ten alle tijden gerechtigd om het huurcontract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder
opgaaf van reden.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Magic Sky is niet aansprakelijk voor schade aan:
a. Gebouwen, beplanting, straatwerk, erfafscheidingen e.d.;
b. Leidingen, kabels, buizen in of op de bodem.
2. De huurder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor schade ontstaan door:
a. Transport;
b. Weersinvloeden;
c. Vandalisme;
d. Oneigenlijk gebruik;
e. Diefstal.
3. Magic Sky zal nooit en te nimmer de lijnen van het gehuurde over een openbare c.q. doorgaande weg
spannen.
4. Onze parachutes mogen alleen geplaatst worden op een mast geleverd door Magic Sky. Indien het de
wens is de parachute op een andere wijze te plaatsen, dan mag dit alleen in overleg met Magic Sky en
ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de opdrachtgever.
Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Alle van buiten komende oorzaken
voorzien of niet voorzien waarop Magic Sky geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Magic Sky niet in
staat is zijn verplichting na te komen.
2. Bij overmacht wordt de huurovereenkomst in overleg opgeschort c.q. geannuleerd.
Artikel 12 Wijziging, uitleg, vindplaats van de voorwaarden en geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen huurder en Magic Sky is Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. De rechter te Zutphen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten

