
Algemene Uitvoerings- en Betalingsvoorwaarden 

1.Het aanvaarden van onze aanbiedingen, het geven van een opdracht, het overmaken van een bestelling en/of het 
aanvaarden van een bestelling of orderbevestiging brengt voor de klant een stilzwijgend akkoord met onze algemene 
uitvoerings- en betalingsvoorwaarden met zich mee.

2.Een vertraging in de uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulering van de door 
Castabo bvba aanvaarde bestelling of opdracht tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

3.Elke gebeurtenis die zich voordoet onafhankelijk van de wil van Castabo bvba, zelfs indien zij te voorzien was en die 
de realiseringsvoorwaarden van de haar toevertrouwde opdracht dermate wijzigt dat de uitvoering zoals 
overeengekomen redelijkerwijze onmogelijk wordt, geeft Castabo bvba het recht de overeenkomst te verbreken zonder 
verbrekingsvergoeding, indien de opdrachtgever niet geneigd is in te stemmen met de aanpassing van de prijs en de 
andere modaliteiten van de overeenkomst in verband met de aldus geschapen toestand.

4.Het eerste ontwerp (voorontwerp) vergezeld van een volledig bestek is vrijblijvend en houdt geen enkele verplichting 
in voor de klant. Indien de klant volgend op het voorstel van het voorontwerp wijzigingen en/of aanvullingen laat 
aanbrengen of opnieuw laat uitwerken, dan zal hij automatisch, indien geen bestelling volgt, een vergoeding betalen 
van 10% van het bestek.

5.Bestellingen dienen bevestigd te worden ten laatste 14 dagen voor het evenement. (Grote evenementen ten laatste 
30 dagen.) Later binnengekomen bestellingen worden verhoogd met 20%. Castabo bvba is slechts gebonden tot 
uitvoering na ontvangst van een door de klant naar behoren ingevuld en ondertekende bestelbon.

6.Het is ten strengste verboden dat de klant aan de structuur van de stand of aan het materiaal veranderingen 
aanbrengt (zelfs gedeeltelijk), schildert, de voorziene kleuren wijzigt e.d. of voorwerpen van gelijk welke aard, hetzij 
borden, lichtreclames e.d aan de stand ophangt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

7.Alle in huur gegeven goederen worden verondersteld in perfecte staat te zijn, indien bij afhaling of afgifte aan de klant 
hierop geen aanmerkingen werden gemaakt.

8.Ongeacht de oorzaak bedraagt de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelfs forfaitair 85% der 
nieuwe aankoopwaarde, doch voor nieuwe of zeldzame goederen ten hoogste de nieuwwaarde ervan. Beschadigde 
goederen worden ten hoogste 30 dagen na factuurdatum door Castabo bvba ter beschikking van de huurder 
gehouden.

9.De huurder is verantwoordelijk voor het bezorgen van eventuele toegangsbewijzen en andere documenten die 
noodzakelijk zijn voor het opbouwen en aansluiten op de stand. Alle eventuele (gemeenschappelijke) taksen en 
toelatingen zijn ten laste van de huurder.

10.Elk ondertekend order verbindt solidair de ondertekenaar  in eigen naam, de persoon of rechtspersoon waarvoor de 
ondertekenaar handelt.

11.Al onze facturen zijn betaalbaar door storting of overschrijving op onze bankrekening binnen de 14 dagen na 
factuurdatum tenzij anders overeengekomen en uitdrukkelijk door ons vermeld.

12.Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd wanneer Castabo bvba niet binnen de 8dagen een aangetekend 
schriftelijk tegenbericht heeft ontvangen. In geval van niet-akkoord met het gefactureerde bedrag moet de factuur per 
omgaande en aangetekend teruggestuurd worden, samen met de vermelding van de grond van niet-akkoord.

13.Alle facturen dienen voldaan te worden binnen de 30 dagen na datum van de factuur. Het niet betalen op de 
vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling volgende maatregelen met zich meebrengen:

a. Het aanrekenen van een intrest van minimum 12% per jaar.
b. Als schadevergoeding voor de vertraging zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% met een 

minimum van 100 euro.
c. In geval van niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en 

zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 

14.Voor eventuele betwistingen die niet in der minne kunnen geregeld worden, zijn alleen de rechtbanken van Hasselt 
bevoegd. Op al onze overeenkomsten is alleen het Belgisch Recht van toepassing.
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