
 

 

                BESTELFORMULIER 2018 
 

Gelieve ondertekend te sturen naar info@dekerstboomspecialist.be 

 

GEGEVENS 

Firmanaam : ...................................................................................................................................... 

Naam en voornaam verantwoordelijke: ............................................................................................ 

Facturatieadres : ................................................................................................................................ 

Leveringsadres : ................................................................................................................................ 

BTW : ............................................................................................................................................... 

Tel / Gsm : ........................................................................................................................................ 

Email : ............................................................................................................................................... 
 

THEMA’S 

LUXE KERSTBOMEN 

Thema 1 : 

Shiny Rosegold 

Thema 2 : 

White Elegance 

Thema 3 : 

Charming Red 

Thema 4 : 

Classy Gold & Red 

Thema 5: 

Chic Lavender Gold 

Thema 6 : 

Intense Blue 

 

Thema Hoogte Eenheidsprijs (€) Aantal Totaal 

 1.80 m 215,00   

 2.10 m 269,00   

 2.40 m 335,00   

 2.70 m 399,00   

 3.00 m 489,00   

 3.60 m 609,00   

 4.50 m 979,00   

   TOTAAL =  

Luxe Kerstboom = kunstkerstboom met kerstballen + luxedecoratie + kerstverlichting* 

* Indien u geen kerstverlichting wenst, gelieve dit dan hier aan te kruisen: O  Nee ik wens geen kerstverlichting. 

 

STANDAARD KERSTBOMEN 

Thema 1 : 

Blauw–wit-zilver 

Thema 2 : 

Paars-grafiet-parelmoer 

Thema 3 : 

Rood-wit-zilver 

Thema 4 : 

Zilver-wit 

Thema 5: 

Zwart-wit-zilver 

 

Thema Hoogte Eenheidsprijs (€) Aantal Totaal 

 1.80 m 189,00   

 2.10 m 224,00   

 2.40 m 325,00   

 2.70 m 379,00   

 3.00 m 435,00   

 3.60 m 545,00   

 4.50 m 879,00   

 5.10 m 1550,00   

 5.80 m 2275,00   

   TOTAAL =  

Standaard Kerstboom = kunstkerstboom met kerstballen + kerstverlichting* 

* Indien u geen kerstverlichting wenst, gelieve dit dan hier aan te kruisen: O  Nee ik wens geen kerstverlichting. 



 

 

 

SNOW TREES DELUXE * CLASSIC * 

Hoogte Eenheidsprijs (€) Aantal  Totaal 

1.80 m 220,00   

2.10 m 275,00   

2.40 m 330,00   

2.70 m 399,00   

3.00 m 535,00   

  TOTAAL =  

Snow Tree Classic = besneeuwde kunstkerstboom + kerstverlichting 

 

 

SNOW TREES DELUXE * MET THEMA * 

Thema 1 : 

Classy Gold & Red 

Thema 2 : 

Stylish Gold Brown 

Thema 3 : 

Chic Lavender Gold 

Thema 4 : 

White Elegance 

Thema 5 : 

Shiny Rosegold 

 

Thema Hoogte Eenheidsprijs (€) Aantal Totaal 

 1.80 m 260,00   

 2.10 m 325,00   

 2.40 m 390,00   

 2.70 m 479,00   

 3.00 m 645,00   

  TOTAAL =   

Snow Tree met Thema = besneeuwde kunstkerstboom met kerstballen + luxedecoratie + kerstverlichting 

 

 

KERSTSTUKKEN  

Thema Eenheidsprijs (€) Aantal Totaal 

Goud 40x40 cm 36,00   

Goud 50x50 cm 45,00   

Rood 34x34 cm 34,00   

Rood 40x20 cm 25,00   

Zilver 40x23 cm 29,00   

Zilver 42x42 cm 39,00   

  TOTAAL =  

De kerststukken kunnen enkel gehuurd worden in bijbestelling van een kerstboom 

 

 

MINI KERSTBOMEN * GROEN * 

Thema Eenheidsprijs (€) Aantal Totaal 

Mini Kerstboom Groen 45 cm 

zonder lichtjes 

22,00   

Mini Kerstboom Groen 60 cm 

zonder lichtjes 

26,00   

Mini Kerstboom Groen 110 cm 

met lichtjes 

70,00   

  TOTAAL =  

De Mini Kerstbomen kunnen enkel gehuurd worden in bijbestelling van een kerstboom 

 



 

 

 

MINI KERSTBOMEN * SNOW * 

Thema Eenheidsprijs (€) Aantal Totaal 

Mini Kerstboom Snow 30 cm 

zonder lichtjes 

18,00   

Mini Kerstboom Snow 45 cm 

zonder lichtjes 

22,00   

Mini Kerstboom Snow 75 cm 

met lichtjes 

39,00   

Mini Kerstboom Snow 90 cm 

met lichtjes 

45,00   

Mini Kerstboom Snow 105 cm 

met lichtjes 

60,00   

  TOTAAL =  

De Mini Kerstbomen kunnen enkel gehuurd worden in bijbestelling van een kerstboom 

 

 

WINTER DIEREN 

Thema Eenheidsprijs (€) Aantal Totaal 

Hertje mannetje 75 cm 80,00   

Hertje vrouwtje 75 cm 80,00   

Set hertjes 75 cm + 75 cm 150,00   

Grote ijsbeer 60 cm 110,00   

Staande ijsberen 53 cm 70,00   

Liggende ijsberen 40 cm 70,00   

Set spelende ijsberen 53 cm + 40 cm 130,00   

Kleine pinguin 59 cm 60,00   

Grote pinguin 71 cm 70,00   

Set pinguins 59 cm + 71 cm 120,00   

  TOTAAL =  

De Winterdieren kunnen enkel gehuurd worden in bijbestelling van een kerstboom 

 

Alle prijzen zijn excl. BTW 21%. 

 

!!! Stroomtoevoer dient voorzien te worden door de klant.  Indien bijkomend een verlengsnoer nodig is, kan dit bij De 

Kerstboomspecialist gehuurd worden tegen 10 € per snoer:  O ik wil ….. x verlengsnoer(en) bestellen 

 

 

Gewenste week van levering: 

Gelieve aan te kruisen in welke week u geleverd wil worden: 

O tussen 19 & 23/11/2018  O tussen 26/11 & 30/11/2018 O tussen 03 & 07/12/2018 

O tussen 10 & 14/12/2018  O gelieve te leveren ih weekend van: …….   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De levering zal plaats vinden in de gekozen week zonder aanduiding van een vaste leveringsdag tussen 8u en 18u. 

Zonder tegenbericht worden de verhuurde kerstbomen (en indoor decoratie) teruggehaald na 03/01/2019. 

 

Na het ontvangen van uw bestelling en na het checken van de beschikbaarheid, sturen we u binnen de week een 

voorschotfactuur.  De bestelling is pas definitief na betaling van 50% voorschot betaalbaar binnen de 8 dagen na het 

ontvangen van de voorschotfactuur. 

 

De verhuurvoorwaarden zoals vermeld op dit bestelformulier zijn van toepassing.  Ondertekening  van dit 

bestelformulier impliceert aanvaarding ervan.  Onze prijzen omvatten de huur, de levering, de montage, het 

decoreren en de ophaling.  Leveringen en ophalingen binnen een straal van 50 km rondom de maatschappelijke 

zetel van De Kerstboomspecialist zijn gratis.  Voor leveringen in België, buiten een straal van 50 km rondom de 

maatschappelijke zetel van De Kerstboomspecialist, wordt een supplement van 35 € per levering (inclusief 

ophaling) aangerekend. 

 

Alvast bedankt voor uw bestelling! 

 

Datum …………………        

Firmanaam………………………………..   

Naam:……………………………. 

Handtekening …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerstboomspecialist bvba, Kuitegemstraat 21, B-2890 Sint-Amands – Tel +32 487 410 746 - www.dekerstboomspecialist.be 

info@dekerstboomspecialist.be – Rekeningnummer: BE83 6528 3822 8515 – BTW: BE 0562.778.459  



 

 

 

 

 

DE KERSTBOOMSPECIALIST BVBA – ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 

 

 

 
1. Toepasselijkheid 
Deze algemene verhuurvoorwaarden gelden voor alle aan de verhuurder overgemaakte orders en op elke overeenkomst 

waarbij de verhuurder zich verbindt om roerende lichamelijke goederen te verhuren aan de klant.  De klant wordt geacht ze 

te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling.  Afwijkingen van deze verhuurvoorwaarden, zelfs indien vermeld op 

documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan de verhuurder tegenstelbaar wanneer ze door de verhuurder 

schriftelijk werden bevestigd. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen toegepast worden, o.m. omdat 

haar geldigheid met succes betwist werd, blijven alle andere bepalingen toepasselijk. 

 

2. Offertes, bestellingen 
Prijsopgaven zijn steeds voor herziening vatbaar. De overeenkomst kan slechts aanzien worden als geldig tot stand 

gekomen 1) indien een schriftelijk aanbod van de verhuurder onvoorwaardelijk door de geadresseerde ervan wordt aanvaard 

en de klant het voorschot zoals bepaald in artikel 6 heeft betaald of 2) indien de verhuurder onvoorwaardelijk een bestelling 

aanvaardt, die door een klant bij haar werd geplaatst, en de klant het voorschot zoals bepaald in artikel 6 heeft betaald. Elke 

toevoeging, weglating of wijziging ongeacht de aard, aan het aanbod bedoeld onder 1) hierboven, of aan de bestelling 

bedoeld in 2) hierboven, maakt een tegenaanbod uit en schorst de totstandkoming van de overeenkomst tot op het ogenblik 

van de uitdrukkelijke aanvaarding door de andere partij. 

 

3. Levering 
De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven in de orderbevestiging, rekening houdend met de gebruikelijke 

tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De leveringstermijnen hebben een benaderend karakter. In geen 

geval kan de overschrijding van deze termijn aanleiding geven tot een contractuele aansprakelijkheid in hoofde van de 

verhuurder. Elk geval van overmacht en elke omstandigheid die de verhuurder redelijkerwijze niet kon voorzien bij de 

totstandkoming van de overeenkomst brengt de schorsing van de leveringstermijn met zich mee en dit gedurende de gehele 

duur van de gebeurtenis die de levering binnen de afgesproken termijn verhindert. De verhuurder is verplicht tot afgifte van 

de huurgoederen in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat. De wachttijd voor de levering bedraagt 

maximum 30 min.  Een supplement van 30 € excl BTW zal aangerekend worden per begonnen extra ½ uur.  Elke niet 

aanvaarde levering zal gefactureerd worden aan het tarief van kracht. 

 

4. Klachten 
Klachten zullen slechts aanvaard worden indien ze schriftelijk ingediend worden, uiterlijk acht dagen na de werkelijke 

ontvangst van de goederen op het leveringsadres. De klant verliest alle rechten tegenover de verhuurder, indien hij de 

hierboven vermelde termijn niet heeft nageleefd. Het indienen van een klacht, om gelijk welke reden, stelt de klant niet vrij 

de betalingsvoorwaarden strikt na te leven.  Ingeval een klacht wordt aanvaard, zal de verantwoordelijkheid van de 

verhuurder niet verder gaan dan een evenredige terugbetaling of vervanging van de met gebreken behepte goederen. In geen 

geval zal de verhuurder aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies van productie, winstderving, verlies van 

contracten of enige andere indirecte of immateriële schade geleden door de klant. 

 

5. Eigendomsclausule en schade 
Aangezien het om een verhuur van goederen gaat, blijven de goederen eigendom van de verhuurder.  Stroomtoevoer voor 

kerstverlichting dient voorzien te worden door de klant.  De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade aan de 

verhuurde goederen tijdens de huurperiode.  De klant zal het goed als een goed huisvader gebruiken. De klant is verplicht 

iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk bij aangetekend 

schrijven aan de verhuurder te berichten en elke daaruit voortvloeiende schade volledig aan de verhuurder te vergoeden 

ongeacht de oorzaak daarvan, met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogste 

de nieuwwaarde bedraagt.  Na afloop van de huurtermijn is de klant verplicht tot teruggave van de huurgoederen.  

Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in ontvangstneming van de huurgoederen en op de plaats van afgifte door 

de verhuurder. 

 

6. Betaling 

De bestelling is pas definitief na betaling van 50% voorschot betaalbaar binnen de 8 dagen na het ontvangen van de 

voorschotfactuur. De prijzen gelden als netto en zonder B.T.W. Eindfacturen dienen betaald te worden ten laatste 30 dagen 

na factuurdatum. De niet-betaling op de vervaldag van een bepaalde factuur maakt het verschuldigde saldo van alle niet-

vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft aan de verhuurder het recht de levering of verdere 

uitvoering van alle lopende contracten of bestellingen te schorsen.  Het bedrag van de facturen zal bij gebreke aan betaling 

op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding verhoogd worden met 10% van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling met een minimum van 100€.  Tevens zal bij niet betaling op de vervaldag een verwijlintrest van 12% per 

jaar verschuldigd zijn, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Alle verdere inningskosten zijn ten laste van 

de klant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Annulering/ontbindingsbeding 
Bij annulering door de klant is hij van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de volledige huurprijs bij 

annulering of verbreking vanaf minder dan 2 dagen vóór de datum van het begin van de aanvoer. Indien nog geen aanvang 

werd genomen met de levering van de huurgoederen blijft de klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd 

gelijk aan 25% van de huurprijs bij annulering of verbreking tot 7 werkdagen voor de aanvang van de huurtermijn en 50% 

van de huurprijs bij annulering of verbreking tot 2 werkdagen voor de aanvang van de huur. Elke niet-nakoming door de 

klant van welke verbintenis ook wettigt de verhuurder om de lopende overeenkomsten/bestellingen van rechtswege 

ontbonden te verklaren, door verzending van een aangetekende brief, zonder dat de ontbinding moet voorafgegaan worden 

door een ingebrekestelling. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem 

zou geleverd zijn vóór de ontbinding. De schadevergoeding waarop de verhuurder in zulk geval recht heeft, zal minimum 

gelijk zijn aan de percentages zoals hierin bepaald die door de klant verschuldigd zijn in geval van annulering van de 

bestelling. 

 

8. Betwistingen 
Alle betwistingen tussen partijen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het rechtsgebied van de 

maatschappelijke zetel van de verhuurder. 

 

9. Algemeen 
Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden vermeld op prijsaanvragen van de klant.  

De klant verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door aan de verhuurder zijn getekend bestelformulier over te maken 

of de algemene verhuurvoorwaarden online te aanvaarden.  Partijen gaan uitdrukkelijk akkoord dat ingeval van betwisting 

de Nederlandse tekst van de verhuurvoorwaarden de enige geldige is.  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het 

Belgisch recht. 
 


