
VERHUURLIJST

Beste lezer,

Welkom bij de Durady Groep, de verhuurafdeling van de Durady Groep. In deze verhuurlijst 

vindt u een compleet overzicht van onze faciliteiten en apparatuur uit onze verhuur U kunt bij 

ons terecht voor professionele muziekinstrumenten, backline, licht,-beeld,- en 

geluidsapparatuur, van losse verhuur tot invulling van een compleet project. Let op!

Alle prijzen in onze lijst zijn per stuk, per dag en exclusief 21% BTW.

De meeste van onze klanten besteden de verzorging van het gehele audiovisuele evenement

aan ons uit zodat ze ook geen omkijken hebben naar transport / logistiek, op & afbouw, omgang

materiaal en eventuele schade. Wij doen dit vaak voor een kleine meerprijs. Mocht u dit ook

willen vraag dan naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie of reservering kunt u contact met ons opnemen - 06-51313959 - 0416-340317 - info@durady.com
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VERHUURLIJST

1. Geluidsapparatuur

a. PA systemen

HK Audio ACTOR set

 4 x actieve subwoofer a 400 Watt en 2 x actieve t..

€ 150,00

HK Audio ELIAS set

 2 x actieve subwoofer a 400 Watt met versterkers ..

€ 100,00

SOUND PROJECTS SP3 -60 set

Aktieve set bestaande uit 2 x subwoofer en 2 x top..

€ 250,00

b. Topkasten

HK Audio ACTOR topkast  actief a 400 Watt, incl. bekabeling € 25,00

RX-12A Aktieve topkast met 12

Aktieve topkast met 12" woofer en 350Watt versterk..

€ 25,00

RX-15A Aktieve topkast met 15

Aktieve topkast met 15" Woofer en 350Watt versterk..

€ 25,00

Sound Projects SP3 topkast

Actieve fullrange topkast 1500Watt

€ 75,00
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VERHUURLIJST

c. Subs

HK Audio ACTOR subwoofer

Actieve subwoofer 400Watt

€ 25,00

HK Audio ELIAS Subwoofer

Actieve subwoofer 690Watt

€ 25,00

Sound Projects SP3 -15 Subwoofer

Actieve subwoofer 1500Watt

€ 75,00

d. Monitors

M12 Floormonitor

Actieve floormonitor 12" met 415Watt klasse D vers..

€ 25,00

M15 Floormonitor

Actieve floormonitor 15" 415Watt klasse D versterk..

€ 25,00

SOUND PROJECTS SP2 Floors

Actief 400 Watt, powercon in / out floormonitor


€ 35,00
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VERHUURLIJST

e. Analoge mengtafels

Midas Venice 160

Midas Venice 16 channel mixer

€ 75,00

Midas Verona 320

Midas Verona 320 > 32 ch. mengtafel

€ 175,00

Spirit Folio F1

14 ch. Mixer; 10 + 2 stereo

€ 15,00

Spirit Folio FX8

16 ch. Mixer met ingebouwde lexicon galm

€ 20,00

f. Karaoke

Karaoke DVD's per stuk Diverse dvd's met tientallen titels € 2,00
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2. Microfoons

a. Microfoons

Microfoonstatief 3 poot met hengel € 5,00

Microfoonstatief recht met ronde voet

Met ronde voet & microfoonhouder

€ 5,00

Sennheiser e816S € 5,00

Sennheiser e835 € 7,00

Sennheiser e935

Sennheiser e935

€ 10,00

Shure SM58 € 10,00

b. Draadloze microfoons
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VERHUURLIJST

Sennheiser XS zendersysteem handheld

Sennheiser XS-serie handheld of headset

€ 35,00

Sennheiser XS zendersysteem headset - beltpack

Draadloze serie van Sennheiser; Headset met beltpa..

€ 35,00

Sennheiser zender handheld EW100-300-500

handheld, headset, EW100-300-500 

€ 45,00

Shure SM58 draadloos handheld

Shure SM58 handheld microfoon, zender + ontvanger

€ 45,00
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VERHUURLIJST

3. Batterij systemen

a. Batterijen

Batterijen 9-V blok, per stuk 9V blok batterij stuksprijs € 2,00

Batterijen Penlite, per stuk

Penlite batterij, per stuk 0,50 worden per 2 verko..

€ 1,00
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4. DJ Gear

a. DJ Gear

Denon DN-X1100

Denon DN-X1100 DJ mixer 4 ch.

€ 35,00

Denon S-3500

Denon S-3500 Table top cd-speler

€ 35,00

DJ Booth Grand White Oval 3 meter

Grote witte ovale DJ-Booth waar met gemak een Pro ..

€ 95,00

DJ Booth square met 2 zuilen

Witte square (vierkante) booth waar een mixer en 2..

€ 75,00

DJ Booth van vierkant truss 2 meter

Een DJ-Booth gebouwd van square truss met verhoogd..

€ 50,00

DJ-Booth van vierkante truss 3 meter

Met verhoogde hoekpunten om effectlichten o.i.d op..

€ 75,00

Freefloat for turntable € 5,00
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VERHUURLIJST

Pioneer CDJ1000 MKIII

Pioneer CDJ1000 MKIII tabletop cd-speler

€ 40,00

Pioneer CDJ2000NXS

Pioneer CDJ2000NXS multimedia player

€ 60,00

Pioneer DJM-800

Pioneer DJM 800 DJ-mixer

€ 45,00

Pioneer DJM700

Pioneer DJM700 DJ mixer 4 ch.

€ 45,00

Technics SL1200 MKII

Technics SL1200 MKII platenspeler

€ 45,00

b. Afspeel apparatuur

Denon DN-D4000 € 40,00

Denon DN-D4500

Dubbele cd-speler met mp3 functie

€ 45,00
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VERHUURLIJST

Denon DN-D4500 MKII € 55,00

Sony MD-speler MDS-JE10 € 35,00

Tascam Pro MD-speler € 25,00
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5. Licht apparatuur

a. LED Spots / Armaturen

Compact power fourbar

De compact power fourbar bestaat uit een 4-tal tri..

€ 35,00

LED Par 64 Long Chrome

24 x 1Watt RGB

€ 10,00

LED Wall Wash

RGB LED Wall Wash

€ 20,00

b. Theaterarmaturen

1KW spot Fresnell – PC € 10,00

2KW spot Fresnell – PC € 20,00

JB-Systems I-color

4 colour dmx, floodlight met barndoors, per unit

€ 15,00

c. Licht controllers

DMX footcontroller tbv compact power € 10,00
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Jands Event 408 lichttafel

Jands Event 408; DMX lichttafel

€ 95,00

LED commander

LED commander lichtsturing voor LED spots

€ 10,00

Scenesetter 24

Lichtsturing

€ 10,00

d. Licht effecten

Backdraft effectlicht (open haard)

Backdraft lichteffect "open haard"

€ 10,00

Blacklight breedstraler 400 Watt

Blacklight breedstraler 400 Watt

€ 25,00

Blacklight kanon 400 Watt

Blaclight kanon (straalbundel) 400 Watt

€ 20,00

Quad GEM LED effectlicht 

American DJ Quad Gem lichteffect

€ 15,00
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e. Stroboscoop

Botex Stroboscoop

1500 Watt te gebruiken in DMX mode of stand alone

€ 20,00

f. Moving heads

Giant XL LED Moving-head

Giant XL LED Moving-head met 20 Watt LED bron, gob..

€ 35,00

Infinity IS-200 LED Moving-Head

Infinity IS-200 LED Moving-head met 200 Watt LED-b..

€ 55,00

g. Lasers

Galactic Blue laser B300 Blauwe laser met een output van 300 MWatt € 35,00

Laser Green, 40 Mwatt

Groene laser met een output van 40 MWatt

€ 25,00

Laser RGY color, 400 MWatt € 95,00

h. Volgspot

Griven volgspot met 575 HMI lamp Statief en flightcase € 55,00
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Volgspot 1200Watt HMI Met ingebouwde kleurcontroller, strobe, dimfunctie € 100,00
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6. Special Effects Machines

a. Spiegelbollen / Discobollen

Spiegelbol 50 cm diameter

Spiegelbol met een diameter van 50 centimeter voor..

€ 10,00

b. Specials

Afzetpaaltjes chrome + koord, per set

Per koord (zwart of rood) € 2,50
Per paal € 5,00
..

€ 7,00

Bioscoop / Theaterstoelen Kleur rood of blauw per 2 als set op plateau met w.. € 25,00

LED Aircones 3 M hoog

stand alone of DMX met 36 x 1 Watt RGB LED

€ 25,00

Mega Showtrap

Deze Mega Showtrap kan op verschillende manieren g..

€ 195,00

Rode loper 3 meter

Rode loper van ca. 3 meter lang en ca. 1 meter bre..

€ 10,00

Spijkerbroek hangen Superleuke attractie die snel opgezet kan worden e.. € 50,00

Truss Folderrack gebogen met plateau’s Mooi gebogen folderrack voor in uw beursstand of a.. € 25,00

Voor meer informatie of reservering kunt u contact met ons opnemen - 06-51313959 - 0416-340317 - info@durady.com

Pagina 15 van 31

http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/57/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/57/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/57/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/57/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/93/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/93/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/93/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/93/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/89/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/89/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/89/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/54/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/54/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/54/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/54/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/135/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/135/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/135/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/135/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/126/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/126/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/126/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/126/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/136/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/136/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/136/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/67/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/67/
http://www.rep-entertainment.nl/verhuur/item/67/


VERHUURLIJST

c. Special effects machines

Bellenblaas vloeistof per liter € 5,00

Mega Bubble machine Bellenblaas machine met grote bubbles € 25,00

Rookvloeistof per 5 liter can Deze cans van 5 liter high density (zwaardere) vlo.. € 25,00
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7. Statieven & Rigging

a. Statieven

Fantek T117 Montagelift 250kg hefvermogen € 150,00

Manfrotto wind-up statief NW-087 Wind-up statief 30 kg. belastbaar € 35,00

Showtec LAT-06

Line array tower 6.50 mtr.

€ 100,00

Work wind-up statief LW 155-R

150 kg. center belasting, per stuk

€ 45,00

b. Takels

Handtakel 1 ton, 10 meter ketting € 25,00

Handtakel 1 ton, 6 meter ketting 6 meter € 25,00

c. Rigging Accessoires

Truss adapter voor manfrotto Verstelbaar € 10,00
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8. Backline & Muziekinstrumenten

a. Accessoires

D.I. box actief, per stuk € 5,00

Voor meer informatie of reservering kunt u contact met ons opnemen - 06-51313959 - 0416-340317 - info@durady.com
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9. Beeld & Projectie

a. Projectoren

Beamer BenQ MP770 

Met 3500 ansilumen 

€ 175,00

b. Projectie Schermen

Spanscherm opzicht / doorzicht 150”

150" = 345 x 277 cm, inclusief frame + voet in fli..

€ 95,00

c. Afspeelapparatuur

Dvd speler € 15,00

d. Bekabeling

Xlr microfoonkabel 5 – 10 – 15 meter € 4,00
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10. Podia, Backdrop & Balletvloer

a. Podium

Prolyte podiumdeel 1 x 0,5 meter Inclusief 4 pootjes (20 - 40 - 60 - 70 - 80 - 100 .. € 10,00

Prolyte podiumdeel 2 x 0,5 meter

Inclusief pootjes en deckclamp

€ 10,00

Prolyte podiumdeel 2 x 1 meter

inclusief 4 pootjes (20 - 40 - 60 - 70 - 80 - 100 ..

€ 15,00

b. Afrok

Afrokdoek, zwart per strekkende meter € 2,00

c. Backdrop

Backdrop wit 6 x 4 meter Molton € 35,00

Backdrop zwart 6 x 3 meter Molton € 25,00

Backdrop zwart 6 x 4 meter / 4 x 6 meter molton € 25,00

Backdrop zwart 6 x 4,5 meter Molton € 25,00

Backdrop zwart 9 x 4 meter € 35,00

d. Sterrendoek

Voor meer informatie of reservering kunt u contact met ons opnemen - 06-51313959 - 0416-340317 - info@durady.com
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Star Sky White sterrendoek 6 x 3 meter

Zwart doek van 6 x 3 meter met witte LED's die zij..

€ 45,00

e. Truss

Truss Cirkel prolyte X30D, 3,5 meter diameter € 95,00

Truss Square, per meter incl. adapters

Prolyte X30V vierkante truss. Beschikbaar in de vo..

€ 8,00

Trusshoek 3-weg C-012 Prolyte X30V trusshoek 3-weg C-012 € 10,00

f. Tenten / overkappingen

Overkapping 3 x 3 meter Easy-up tent

Blauw zeil, 2 dichte wanden met venster, achterwan..

€ 50,00

Overkapping 8 x 4 meter Easy-up Blauw zeil, 2 dichte wanden en 4 vensterwanden, 6 .. € 125,00

g. Baseplates

Base plate 30 cm Prolyte

Prolyte baseplate aluminium 30 x 30 cm

€ 5,00

Base plate aluminium 100 cm 1.00 x 1.00 meter € 15,00

Base plate staal 73 cm Chrome stalen zware baseplate met handgrepen € 15,00
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11. Bekabeling

a. Stroom - Paddestoel / Krachtsloffen

Krachtstroomverdeelstation 16A/380V

16A/380V > 3 x 16A/230V schucko

€ 15,00

Krachtstroomverdeelstation 32A/380V

32A/380V > 6 x 16A/230V schucko

€ 25,00

Krachtstroomverdeelstation 63A/380V

63A/380V > 4 x 32A/380V

€ 50,00
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12. Personeel & transport

a. Transport

Genie Masthoogwerker 10 meter

Genie Mashoogwerker AWP 30S, platformhoogte 9 mete..

€ 125,00

b. Portofoons

Kenwood Pro Portofoons

Portofoon TK 3201 in leren tas met riembevestiging..

€ 25,00

c. Overige

Amerikaans armworsteltafel

Deze amerikaanse armworsteltafel is een snel op te..

€ 25,00

Cable bridge 2-baans 100cm. lengte

Cable bridge zwart / geel, 2 baans, 100 cm lengte,..

€ 5,00

Multikabel 24 – 4 30 meter + stageblok 24-4 € 45,00

Stelten

Aluminium

€ 45,00

Swivel Coupler Clambs 50mm € 5,00
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Algemene contract & huurvoorwaarden 

01.De Durady Groep is door haar artiesten gemachtigd overeenkomsten aan te gaan.  De artiest treedt op als

aansprakelijke contractpartner. Contractant 1 (de opdrachtgever) verklaart met de prestatie van contractant 2 (de artiest(en) bekend te zijn.

02.Het vermelde bedrag is uitkoop; de overeengekomen Artiest / Groep / kindershow zal zorg dragen voor alle belastingen zoals LB, AOW, KWL,

AKW en UWV-premies die voor afdracht van deze belasting bij de desbetreffende instanties garant staat en zorg draagt.

03.Eventuele tussentijdse wettelijke verhogingen / wijzigingen van belasting en of premies worden aan contractant 1 doorberekend.

04.De kosten te heffen door het Bureau voor Muziekauteursrechten (BUMA / STEMRA / SENA) komen voor rekening van contractant 1.

05.Contractant 2 is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van contractant 1 en verbindt zich naar beste kunnen

op te treden. Indien contractant 2 een groep musici betreft zal deze groep het recht hebben het geluidsvolume te produceren als bij deze groep

gebruikelijk is.

06.Openlucht optredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, waardoor de weersomstandigheden geen

schade kunnen aanbrengen aan de kleding en de apparatuur van de artiest(en).

07.Contractant 1 zorgt voor een kleedruimte die afsluitbaar is en ook is voorzien van spiegel, toilet en eventueel noodzakelijke verwarming.

Kleedkamer zo dicht mogelijk bij het podium. In de kleedkamer enkele drankjes (koffie / thee / frisdrank).

08.Contractant 2 is verplicht stipt op tijd, minstens 30 minuten voor aanvang van het optreden, in het afgesproken gebouw aanwezig te zijn met al

het geen zij voor het optreden nodig heeft / hebben. Zij is / zijn verplicht zich terstond na aankomst bij contractant 1 te melden. Contractant 2 is

verplicht uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van het optreden speelklaar aanwezig te zijn op de plaats van het optreden en op het afgesproken

uur aan te vangen.
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09.Contractant 2 is verplicht, indien ze door ziekte of ongeval verhinderd is op de overeengekomen datum / data niet te kunnen optreden, zal

contractant 2 voor vervanging zorgen. Maar in de Sinterklaas periode, mocht de artiest ziek worden of door omstandigheden of geval van

autopech niet kunnen optreden dan kan door de drukte niet door de artiest of Richard’s Entertaining Productions voor een vervangende artiest

worden gezorgd.

10.Contractant 2 is verplicht zorg te dragen dat hun benodigde kostuums, rekwisieten, apparatuur, instrumenten, enz. zich in goede toestand

bevinden en voldoen aan de eventuele bepalingen betreffende veiligheid, enz.

11.Iedere schade, aangebracht aan instrumenten / apparatuur etc. van contractant 2 en veroorzaakt door publiek / personeel dat zich op het

toneel en / of in de kleedkamer(s) bevindt, wordt door contractant 1 volledig vergoed tegen taxatiewaarde van deze instrumenten / apparatuur etc.

en wel binnen 2 maanden nadat eventuele schade is toegebracht, uit te betalen door contractant 1 aan contractant 2

12.Contractant 2 mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van contractant 1 geen andere engagementen of uitnodigingen tot optreden

aanvaarden op dezelfde datum / data als de in artikel 1 genoemde datum / data. Annulering door contractant 2 voor eventueel televisie /radio

optreden of een optreden in het buitenland heeft steeds voorrang boven ondertekende overeenkomst.

13.Indien het optreden niet kan worden gerealiseerd als gevolg van enig overheidsbevel gerechtigd zijnde onderhavige overeenkomst als

geschorst te beschouwen.

Niet als overmacht voor opdrachtgever zal worden beschouwd het ontbreken of het weigeren van vergunningen door de overheid en het

annuleren van het evenement ten gevolge van weersomstandigheden bij optreden in de buitenlucht of tent. Contractant 1 verplicht het volledige

honorarium te betalen aan contractant 2, eventueel verminderd met de reiskosten voor zover die nog niet gemaakt zijn.
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14.Indien contractant 2 op weg naar de vermelde zaal van optreden moeilijkheden ondervindt, van welke aard ook, waardoor de mogelijkheid

bestaat dat zij niet op tijd in de zaal van optreden aanwezig kan zijn, dient contractant 2 onverwijld contractant 1 te waarschuwen. In Sinterklaas 

periode moet u zorgen dat u goed bereikbaar bent voor de artiest(en) van De Durady Groep.

15.Attracties / apparatuur verhuur: Met openlucht attractieverhuur / geluidsapparatuur zullen wij met windkracht 5 – 6 of regen waardoor de

weersomstandigheden schade kunnen aanbrengen aan de attracties / apparatuur niet aanvangen met opbouwen (mits contractant 1 zorgt dat de

attracties / apparatuur droog en veilig kunnen staan). Anders zal contractant 1 verplicht het volledige honorarium te betalen aan contractant 2,

eventueel verminderd met de reiskosten voor zover die nog niet gemaakt zijn.

16.Attracties / apparatuur verhuur: De kosten voor het gebruik van attracties / apparatuur zoals elektriciteit, brandstof, olie en gassen zijn voor

rekening voor contractant 1

17.Contractant 2 is verplicht, indien ze door ziekte of ongeval verhinderd is / zijn op de overeengekomen datum / data op te treden, dit terstond en

tijdig per telefoon, aan contractant 1 te laten weten. Contractant 1 heeft het recht, indien haar ziekte of ongeval van contractant 2 wordt

gerapporteerd, door een harerzijds benoemd controleren geneesheer een onderzoek te doen instellen.

18.Behoudens overmacht zal bij niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen een schadevergoeding, gelijk aan 	tenminste

eenmaal het aan ommezijde vermelde honorarium, moeten worden betaald door de nalatige partij aan de andere. De Schadevergoeding zal zijn

verschuldigd wegens het enkele feit van contractbreuk en kan terstond worden opgevorderd. Alle kosten te diere zake te maken, evenals de zulke

om de in gebreke zijnde partij tot nakoming der overige verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechten, komen ten laste van de

contractverbrekende partij. Tevens is de contractverbrekende contractant gehouden alle schade te vergoeden, die voor de andere contractant zal

ontstaan, deze zaak in de meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs.
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19.Indien één van de contractanten aanleiding heeft te mogen stellen dat de andere contractant zich niet aan de bepalingen van deze

overeenkomst gehouden heeft, doet eerstgenoemde contractant hiervan binnen 5 dagen na de datum / data van optreden zo uitvoerig mogelijk

melding per aangetekende brief aan de andere contractant.

20.Contractant 2 ontvangt van contractant 1 een redelijk aantal gratis consumpties van eenvoudige aard, t.w. per persoon tenminste één

consumptie per half uur (30 minuten) tijdens speeltijd inclusief de pauzes indien het een dansmuziek verzorgende groep betreft, en tenminste één

consumptie per persoon indien het een attractie betreft die niet langer dan een half uur optreed.

21.Indien deze overeenkomst niet binnen 5 dagen na dagtekening is geretourneerd naar het in bijgaand schrijven vermeld adres, kan deze

overeenkomst als vervallen worden beschouwd. De overeenkomst kan tevens als vervallen worden beschouwd indien de andere contractant deze

niet binnen 10 dagen na dagtekening heeft geretourneerd naar het in bijgaand schrijven vermelde adres.

22.Geschillen voortkomend uit deze overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voor gelegd aan het kantongerecht in de

woonplaats van contractant 2.

23.Het totaalbedrag van het honorarium zal door contractant 1 zonder schuldvergelijking en / of korting, aan contractant 2 worden voldaan volgens

de op contract en factuur vermelde betalingsconditie. Bij niet tijdige en / of onvolledige betaling van al hetgeen contractant 1 aan contractant 2

verschuldigd is, zijn de kosten van invordering, zowel in als buiten rechte voor rekening van contractant 1. Bovendien zal contractant 1 aan

contractant 2, in zo’n geval, een rente verschuldigd zijn van 2% per maand.

24.Het maken van film, TV en / of video-opnamen van de activiteiten van contractant 2 is zonder voorafgaande mondeling en schriftelijke

toestemming van contractant 2 niet toegestaan.

Verhuurvoorwaarden;
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25.Algemeen; De gehuurde materialen / apparatuur wordt vóór afgifte door ons gecontroleerd en in goede staat meegegeven, dit gebeurt ook na

inlevering van de gehuurde materialen / apparatuur. De huurder (contractant 1) is verantwoordelijk voor de gehuurde materialen / apparatuur. De

huurder mag de gehuurde apparatuur niet doorverhuren of er reparaties aan uitvoeren. Bij klachten en / of storingen dient direct de verhuurder op

de hoogte gesteld te worden.

26.Een huurdag omvat 24 uur en vangt, tenzij anders overeengekomen, aan om 12.00 uur. Huurprijzen gelden per dag / avond en worden bij

ophalen / bezorgen meteen betaald. Dit geldt ook voor afgesproken borgsom. de Durady Groep is niet aansprakelijk voor inbreuk / afdracht op 

auteursrechten zoals BUMA / STEMRA, SENA enz. De huurder dient zich voldoende te kunnen legitimeren d.m.v. paspoort en / of rijbewijs. 

Catering voor totale crew wordt verzorgd door de huurder indien er personeel wordt ingehuurd.

27.Verzekeringen / verantwoording;	De huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst bekend met het feit dat door hen

gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de materialen / apparatuur het magazijn verlaat, hier dient de huurder zelf voor zorg te 

dragen. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen / apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor 

rekening van de huurder, indien en voor zover

vergoeding van de schade niet gedekt door enige door huurder afgesloten verzekering, even als het reinigen van de materialen / apparatuur, 

worden deze kosten 

verhaald op de huurder. De kosten van het herstel van de schade zullen direct ingehouden worden van de borg. Indien de borg de schade niet 

dekt zullen de extra 

kosten alsnog verhaald worden op de huurder, even als de reiniging van de materialen / apparatuur.

De Durady Groep is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook veroorzaakt door het gebruik van de gehuurde goederen aan 

personen of goederen.
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28.Toegang / bereikbaarheid; Voor plaatsing en installatie van het gehuurde materiaal door De Durady Groep moet de

locatie ruim van tevoren (enkele uren) betreden kunnen worden en voorzien zijn van licht & elektra, voor opbouw van de materialen / apparatuur. 

Minimaal 2 uur voor aanvang act of evenement. Medewerkers van De Durady Groep hebben te allen tijden toegang tot de verhuurde materialen / 

apparatuur. Medewerkers van De Durady Groep kunnen, als zij dit nodig achten, ten alle tijden ingrijpen tijdens het gebruik van de gehuurde 

materialen / apparatuur zodat eventuele schade beperkt of voorkomen kan worden. Tijdens of na een technische storing dient u contact op te 

nemen met De Durady Groep – LICHT – GELUID voor instructie en een oplossing van eventuele problemen. De Durady Groep neemt géén 

verantwoording voor de stroomvoorziening, dit moet worden verzorgd door de huurder. Bij openluchtevenementen dient de huurder te zorgen 

voor een waterdichte overkapping van de podiuminstallatie en frontmixinstallatie, evenals alle andere gehuurde materialen / apparatuur.
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