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AEsound "Whatever it takes"! 
Hartelijk dank voor het downloaden van de "AEsound dry hire prijslijst" U bent bij AEsound verzekerd van hoge kwaliteit en 
betrouwbare showmaterialen in absolute topconditie. Deze prijslijst zal bestaan uit een aantal  subcatogorien zoals: geluid, 
verlichting, audiovisueel, theatertextiel, rigging, podia en special FX. Daarnaast worden de boven genoemde catogorien 
uitgespits in voordelige setprijzen en losse producten. 
 
AEsound hanteerd haar eigen Algemene voorwaarden welke u kunt downloaden op de website.  
www.aesound.nl/verhuur/dry-hire 
 
Afhaal: 
AEsound hanteerd bij aflevering zowel op locatie of afhaal Kerkdriel een huurcontact, de klant dient zich dan ook tegen welke 
schade dan ook te verzekeren. Op het huurcontract staat de totale nieuw waarde van de geleverde materialen vermeld. Tevens 
vraagt het personeel van AEsound om een legitimatie zoals een paspoort of een geldig rijbewijs. Wanneer er geen huurcontact 
is getekend zullen de materialen niet worden uitgeleverd. Bij verhuur orders boven de 500,- excl. btw zal vooraf contant of via 
een bankoverschrijving 75% moeten worden voldaan. De overige 25% zal moeten worden voldaan bij het retouneren van de 
materialen. 
 
Retour: 
Orders onder de 500,- excl.BTW moeten worden voldaan bij het retouneren van de gehuurde materialen. De uitelijke retour 
datum wordt vermeld op het huurcontact, de klant krijgt een kopie exemplaar van het getekende contract mee. U dient alle 
materialen in dezelfde conditie te retouneren als bij het ophalen. Wanneer schade op welke wijze dan ook is aangebracht op 
een van de gehuurde materialen, bent u als huurder direct verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten van de 
schoonmaak, reparatie of nieuwwaarde van het product. 
 
Borg: 
Het kan voorkomen dat in sommige risico gevallen wordt gevraagt om een borg achter te laten, deze zal in overleg met de 
klant afhankelijk van het gehuurde materiaal worden vastgesteld. 
 
Kunt u niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden dan behoud AEsound het recht om de gehuurde materialen niet uit 
te leveren. 
 
Huurstaffel voor meerdere huurdagen: 
1   dagen huur   x   1,0   de dagprijs  
2   dagen huur   x   1,5    de dagprijs 
3   dagen huur   x   2,0    de dagprijs 
4   dagen huur   x   2,4    de dagprijs 
5   dagen huur   x   2,8    de dagprijs 
6   dagen huur   x   3,2    de dagprijs 
7   dagen huur   x   3,4    de dagprijs 
14 dagen huur   x   6,0    de dagprijs 
21 dagen huur   x   9,0  de dagprijs  

  
verhuurprijzen op project basis wordt via een gespecificeerde offerte aangeboden  
 
Annuleren van uw gehuurde apparatuur 
Annulering van het huren van apparatuur dient in uw en ons belang zo tijdig mogelijk te geschieden. Bij annulering binnen 3-7 
dagen voor aanvang van de huurperiode berekend AEsound, 25% van de huursom, binnen 1-3 dagen, voor aanvang van de 
huurperiode, berekend AEsound, 50% van de huursom. Bij annulering tussen 0 en 24 uur, voor aanvang van de huurperiode, 
berekend AEsound het volledige huurbedrag. 
Voor meerdere dagen huur hanteren wij de bovengenoemde staffeling. 
 
Transport: 
Graag verzorgd AEsound tegen een meerprijs(excl.BTW) het transport van de materialen. Deze prijs is exclusief op en afbouw 
op locatie. Tegen een meerprijs kan ook de totale productie worden gedraaid door het AEsound team. 

   1m3             2 t/m 16m3          16 t/m 32m3 
0 t/m 20Km   40,-         60,-                     90,- 
20t/m 100Km   80,-         120,-          180,- 
100 t/m 200Km   160,-            240,-                   360,- 
 
De KM afstand is berekend op een totale retour afstand, wilt u het materiaal ook opgehaald hebben dan betaald  
u het bovengenoemde bedrag opnieuw. 
 
Arbeidsuren op en afbouw: 
Arbeidsuren worden berekend op basis van nacalculatie. 
Op en afbouw uren worden berekend met een terief van : € 35,- excl.BTW 
Techniche ondersteuning voor zowel besturing van verlichting, uitversterken van geluid en bedienen van beeld door een 
vakbekwaam persoon: € 55,- excl.BTW 
 
 
 
Afhaal adres op afspraak:  AEsound rental 

   Nijverheidstraat 8E 
   5331PT Kerkdriel 

 
Storing- reserverings nummer: 06-52357705/ 0418-633339 
Info@aesound.nl/ www.aesound.nl 
 
Alle genoemde prijzen zijn per dag exclusief BTW, exclusief verzekering. Drukfouten en prijswijzigingen onder voortbehoud, 
AEsound houd ten aller tijde het recht om gehuurde materialen niet uit te leveren of de materialen terug te halen op locatie..  
 


