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Algemene voorwaarden inhuur  
Audiovisuele middelen en faciliteiten 
 
Aanvraag Audiovisuele middelen en faciliteiten 
Audiovisuele (AV-) apparatuur en faciliteiten kunt u aanvragen bij de afdeling Zalen- en 
Faciliteitenverhuur (ZFV) van het Erasmus Expo- en Congrescentrum. ZFV is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 
 
Zalen- en Faciliteitenverhuur 
Kamer MB-49 
T: 010-4081081 
E: eecc@efb.eur.nl   
 
Huurperiode 
De huurperiode van AV-apparatuur en faciliteiten valt samen met de dagdelen van de zalenverhuur. 
De tijden van de dagdelen vindt u in onze algemene huurvoorwaarden op www.eecc-rotterdam.nl  
 
Prijzen 
De prijzen van AV-apparatuur worden berekend per dagdeel (zie ook huurperiode). Bij inhuur van AV-
apparatuur voor een hele dag geldt de prijs voor één dagdeel plus 50%. Bij inhuur van faciliteiten geldt 
deze toeslag niet. Op uw verzoek sturen wij u graag een prijslijst toe. 
 
Het plaatsen van AV-apparatuur in de zaal 
Onze AV-apparatuur wordt door één van onze AV-technici in de zaal geplaatst. De AV-technicus zal 
na het plaatsen van de apparatuur de zaal afsluiten. U kunt zelf de zaal openen met de sleutel die op 
te halen is bij onze Servicedesk op de begane grond. Na afloop van uw bijeenkomst of tijdens de 
pauze kunt u de zaal zelf afsluiten. U bent verantwoordelijk voor het op correcte gebruik van de 
ingehuurde apparatuur en het afsluiten van de ruimte bij afwezigheid. 
Onze Servicedesk is geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Tussen 7.00 en 8.30 uur en 17.00 en 21.00 uur 
kunt u de sleutel van de zaal verkrijgen via onze AV-afdeling. 
 
Het plaatsen van AV-apparatuur buiten de zaal 
AV-apparatuur wordt alleen geplaatst in afsluitbare ruimtes. Indien u AV-apparatuur (bijv. laptops) 
wenst te gebruiken buiten afsluitbare ruimtes kunt u de apparatuur ophalen bij de afdeling Zalen- en 
Faciliteitenverhuur in kamer MB-49. Hiervoor moet u een formulier invullen waarin vermeld staat dat u 
verantwoordelijk bent voor de apparatuur.  
 
Schade 
Alle schade die tijdens de huurperiode aan de apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de 
toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder. 
Wanneer (een gedeelte van) de apparatuur niet wordt teruggebracht wordt het aankoopbedrag van de 
apparatuur in zijn geheel op u verhaald. 
 
Storingen 
Storingen en/of defecten tijdens de huurperiode worden zo spoedig mogelijk verholpen. U kunt 
storingen en/of defecten kenbaar maken bij onze AV-afdeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 
telefoonnummer (010-40) 8 1122. 
 
Betaling 
Betaling geschiedt per factuur na afloop van de huurperiode. 
 
Inhuren AV-apparatuur bij derden 
Hiervoor geldt het Reglement ‘AV door derden’. U kunt dit teruglezen op onze website. 


