
Algemene Voorwaarden Magische Fotospiegel 
Definities 
 
Magische Fotospiegel: gevestigd te Geenrijt 39, 3550 Heusden-Zolder onder BTW nummer 
BE0636 802 030 
Huurder: degene met wie de Magische Fotospiegel een overeenkomst is aangegaan. 
Partijen: de Magische Fotospiegel en huurder samen. 
  
Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de huurder en de 
Magische Fotospiegel. 
 
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitrukkelijk en schriftelijk 
zijn overeengekomen. 
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene 
voorwaarden van de huurder of van derden uitdrukkelijk uit. 
  
Voorwaarden voor, tijdens en na de verhuur van de Magische Fotospiegel 

• De huurder voorziet een stopcontact van 220V om de fotobooth te voorzien van 
elektriciteit. 

• De huurder voorziet een ruimte van minimum 3 op 3 meter. 
• De fotobooth wordt opgezet en afgebroken door een medewerker van De Magische 

Fotospiegel 
• De Magische Fotospiegel zal bij installatie alles uitvoerig testen zodat de fotobooth 

startklaar is. 
• Eens de fotobooth geïnstalleerd is, wordt deze niet meer verplaatst. 
• De fotobooth zal niet buiten geplaatst worden zonder toestemming van De Magische 

Fotospiegel 
• Indien er geen begeleiding aanwezig is door een medewerker, laat de Magische 

Fotospiegel een telefoonnummer na en is telefonisch bereikbaar tijdens het verhuur. 
Bij eventuele problemen trachten wij een oplossing te voorzien. 

• Indien er begeleiding aanwezig is, worden eventuele problemen ter plaatse zo 
spoedig mogelijk opgelost. 

• Indien er geen wifi (met gekend wachtwoord) aanwezig is, is het niet mogelijk om de 
foto’s onmiddelijk door te sturen per e-mail en/of social media. 

• Indien de fotobooth niet correct zou functioneren, kan De Magische Fotospiegel niet 
aansprakelijk gesteld worden voor het verdere verloop van het evenement. 

• De huurder zal als ‘goede huisvader’ waken over de fotobooth. Hij draagt alle 
verantwoordelijkheid voor de risico's die zich kunnen voordoen (brand, schade, 
ongevallen, diefstal, (moedwillige) beschadigingen door gasten...). 

• De fotobooth wordt na verhuur opgehaald/meegenomen door De Magische 
Fotospiegel in zijn oorspronkelijke staat. Indien er defecten zijn aan de fotobooth ten 
gevolge van het verhuur, zal de huurder of zijn verzekering optreden voor de 
gemaakte kosten om de schade te herstellen. 



• De genomen foto’s worden na het evenement digitaal bezorgd aan de huurder. Bij 
publicatie van deze foto’s staat de huurder volledig in voor de gevolgen hiervan. 

• De huurder aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering 
kunnen dienen. 

• Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. 

• In geval van overmacht heeft De Magische Fotospiegel het recht om, na kennisgeving 
aan de opdrachtgever, de verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, voor 
zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe 
gerechtelijke tussenkomst vereist zal zijn. 

• Wij garanderen geen correcte werking van het materiaal wanneer deze situaties 
optreden: 

o Als iemand opzettelijk of onopzettelijk de stekker uit het stopcontact haalt 
o Als iemand de fotobooth of randapparatuur probeert te verplaatsen of te 

openen. 
• De reservatie is pas definitief na ontvangst van de overeengekomen voorschot 

(indien zo overeengekomen). 
• Annulatie kan enkel kenbaar gemaakt worden via e-mail naar info@magische-

fotospiegel.be. 
• Bij annulatie worden volgende kosten in rekening gebracht: 

o Annulatie is kosteloos tot 30 dagen voor het evenement/feest 
o Bij een annulatie tussen 30 en 14 dagen voor het evenement wordt 30% van 

het boekingsbedrag in rekening gebracht. 
o Bij een annulatie tussen 14 en 7 dagen voor het evenement wordt 50% van 

het boekingsbedrag in rekening gebracht. 
o Bij annulatie binnen een periode van 7 dagen voor het evenement, wordt de 

volledige som in rekening gebracht. 
o Indien er COVID maatregelen in voege treden waardoor het evenement niet 

kan doorgaan, kan de huurder kosteloos de datum van de boeking aanpassen. 
Een annulatie is dan enkel mogelijk d.m.v. een bewijs dat het evenement 
geschrapt werd en niet uitgesteld. 


