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algemene huur voorwaarden
Ondergetekende gaat akkoord met de volgende voorwaarden:
- Dat de artikelen in dezelfde staat met eventuele inhoud wordt terugbezorgt als dat het is
meegenomen.
- Reparatiekosten ten gevolge van ontstane krassen en deuken of ontzetting van het mechaniek in het
apparaat en/of het optiek zullen door ondergetekende voor 100% vergoed worden.
Vooropgesteld dat de betreffende schade voor de leenperiode niet aanwezig was.
- Bij vermissing of beschadiging van de geleende apparatuur worden de vervangingskosten inrekening
gebracht.
- Bij vermissing of diefstal van één of meer artikelen wordt de vervangingswaarde of de
nieuwwaarde in rekening gebracht.
- Ondergetekende blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de geleende artikelen gedurende
de
periode dat de artikelen niet teruggebracht / onderweg zijn.
- De lener raden wij aan om zich hier voor te verzekeren.
- Indien de artikelen niet binnen de overeengekomen periode of met lichte overschrijding worden
terugbezorgt zal een verhuurtarief per artikel berekend worden volgens de dangeldige tarieven.
- De lener / huurder kan de uitlener niet aansprakelijk stellen voor indirecte schade betreffende
doorgebrande lampen, lege batterijen, verbruiksartikelen of het onvoorzien defect raken van de
uitgeleende apparatuur.
- De uitlener moet eventuele tekortkomingen van de artikelen op dit contract vermelden.
Verborgen technische mankementen vallende onder de garantiebepaling van het artikel of
onvoorziene mankementen bij gebruikte artikelen (niet garantie) vallen niet onder de kosten van de
lener.
- Een derde partij kan eventueel een beslissend uitsluitsel geven bij wie de verantwoordelijkheid ligt
van opgedane schade.
Annulering
1. Bij annulering tot drie maanden voorafgaand aan de reserveringsdatum wordt 50% van de huur in
rekening gebracht.
2. Bij annulering tussen vijf en zes weken en een week voor de reserveringsdatum wordt 75% van de
huur in rekening gebracht.
3.Bij annulering tussen een week en 48 uur voor aanvang event wordt 100% huur in rekening gebracht.
4.Bij annulering later dan 48 uur voor aanvang event wordt 100% huur + de kosten van inhuur en
extra voorzieningen in rekening gebracht.

