
 ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Alle commerciële relaties tussen stay cool bv worden beheerst door de onderstaande algemene voorwaarden. Deze 
voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, alsook iedere overeenkomst met stay cool bv. Door het plaatsen 
van zijn bestelling erkent de huurder kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze zonder 
voorbehoud aanvaard te hebben. Tevens ziet de huurder af van zijn eigen voorwaarden. 

2. Annulering binnen de 5 dagen na reservering is schadeloos. Na deze termijn wordt er bij annulering 50% van de 
overeengekomen prijs in rekening gebracht. 

3. Stay cool bv is niet verantwoordelijk voor verplichtingen die niet nageleefd kunnen worden door overmacht of redenen 
onafhankelijk van haar wil. 

4. In geval van betwisting van welke aard ook is alleen het vredegerecht in Zandhoven of de rechtbank van Antwerpen 
bevoegd. 

5. Bij elke verhuring moet vooraf een waarborg worden betaald, dat bedrag bepaalt stay cool bv. 
6. De tarieven opgegeven op de prijslijsten, offertes, e-mails, …,zijn steeds exclusief btw tenzij anders vermeld. 
7. De prijzen zijn steeds opgegeven per stuk en zijn geldig voor de maximum duur van de huur die werd overeengekomen: 

dag, weekeinde, midweek. Voor een langere huurperiode wordt een afzonderlijke offerte opgemaakt. 
8. De huurder is gedurende de huurtermijn verantwoordelijk voor alle schade of diefstal, ook bij stormschade of andere 

overmacht. Ongeacht de leveringsplaats welke door de huurder bepaald werd. 
9. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van het gehuurde materiaal gedurende de overeengekomen 

huurperiode. 
10. Bij ongeval, diefstal of een ander probleem dient de huurder direct telefonisch contact op te nemen met stay cool bv op 

het nummer: 0468 32 41 44 
11. De gehuurde koelwagen moet gedurende de hele periode afgesloten te worden door middel van de bijgeleverde 

sleutels en sloten. 
12. Verkeersovertredingen van welke aard ook tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder, alsook het weg 

takelen van de koelwagen. Wanneer de huurder zelf de aanhangwagen komt afhalen en terugbrengen dient hij een 
extra nummerplaat die gelijk is aan die van zijn voertuig op de conforme plaats van de koelwagen aan te brengen. Elke 
eventuele boete is ook voor de rekening van de huurder. 

13. Het verhuurde materiaal wordt geleverd in perfecte staat en volledig conform de bestelbon. De klant wordt daarom 
verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken ter plaatse bij levering . 

14. OPGELET: Al onze koelwagens zijn rijbewijs B. Voor elke verplaatsing van de koelwagen, hetzij op de openbare weg, 
hetzij op het leveringsadres zelf dient de koelwagen leeg te zijn met uitzondering de bijgeleverde rekken. 

15. Alle eventuele herstellingen die moeten gebeuren als gevolg van verkeerd gebruik, verlies, diefstal of beschadiging 
zullen de klant aangerekend worden evenals de schoonmaakkosten van onvoldoende gereinigde materialen (€ 50,00 
excl.BTW). 

16. De wagens worden in propere toestand geleverd en dienen terug gegeven te worden zoals deze geleverd werden. 
17. Het verbruik en de voorziening van elektriciteit is ten laste van de huurder/organisator die er dus ook zorg voor draagt 

dat een verlengsnoer voldoende capaciteit heeft en niet overbelast kan geraken door meerdere toestellen op eenzelfde 
lijn aan te sluiten (minimum 16 Ampère). 

18. De huurder zorgt voor een geschikte staanplaats en let erop dat de koelwagen niet op een helling staat. 
19. Het is de huurder verboden om zelf reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren zonder toestemming van stay cool bv. 
20. Onderverhuring of huuroverdracht is ten strengste verboden. 
21. Levering en afhaling gebeurd op het tijdstip zoals aangegeven op de bestelbon, maar in geval van overmacht bij de 

verhuurder zal de klant geen beroep kunnen doen bij de verhuurder. 
22. De klant zal steeds aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip om het materiaal in ontvangst te nemen en bij afhaling 

ervan. Wanneer het gehuurde materiaal niet op het afgesproken tijdstip wordt afgeleverd zal een kost van €60,00 
excl.BTW per kalenderdag worden aangerekend. 

23. Als huurder bent u verantwoordelijk voor ontstane schade tijdens de duur van de huurperiode. Schade van welke aard 
ook, zal op de huurder verhaald worden. Stay cool bv is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die bij de 
huurder of aan derden zou zijn ontstaan door de gehuurde materialen. 

24. Er wordt een sleutel meegeleverd voor het afsluiten van de koelwagendeur en een voor het disselslot. Bij verlies wordt 
een extra kost aangerekend. 

25. Bij elk verlies / diefstal zullen de verloren goederen aangerekend worden aan de prijs van de nieuwwaarde. 
26. Schade zal steeds hersteld worden bij en door onze koelwagenleverancier. 
27. De factuur dient betaald te worden binnen de opgegeven termijn, zo niet zal er een bijkomende administratie kost 

aangerekend worden van € 45,00 (excl. BTW) per openstaande factuur. 
28. De huurder is de enige verantwoordelijke voor elk gebruik van de gehuurde materialen. Draag er zorg voor als een 

goede huisvader.    
29. Het is ten strengste verboden om affiches of andere materialen te bevestigen met lijm, tape ,nietjes of nagels.     


