HUURVOORWAARDEN VAN DUREN VERHUUR
- De huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huur en verhuur overeenkomsten waarbij
Van Duren verhuur als verhuurder optreedt.
- De verhuurder is niet aansprakelijk voor overmacht, welke de aflevering van goederen belemmeren.
- Na beëindiging van de huurtermijn stelt de verhuurder zich niet aansprakelijk voor
achtergebleven voorwerpen van de huurder of diens gasten.
- Tijdens of voor gebruik van onze huurgoederen of (groeps)activiteiten mag geen alcohol of andere stimulerende
middelen gebruikt worden.
- Alle offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld.
- Alle verhuurprijzen zijn per stuk, per dag en inclusief 21 % BTW en exclusief transportkosten en
eventuele schoonmaakkosten. Voor meerdere dagen prijs op aanvraag.
- Bij annulering tot 14 dagen voor gebruik word niets berekend. Bij latere annulering wordt 50 % van de
huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering op boekingsdatum dient u het volledige bedrag te betalen.
Zijn bij annulering huurgoederen reeds op het bezorgadres afgeleverd dan worden zowel het huurtarief
als bezorgkosten in rekening voor de huurder gebracht.
- Bezorgen en afhalen van de huurgoederen is allen mogelijk in overleg en geschiedt op het bezorgadres uitsluitend
op begane grond. Bezorgkosten tot 20 km tegen benzinetarief en boven de 20 km is het starttarief € 20,- Voor zowel bezorgen als afhalen geldt verder dan 50 km vanaf Hardenberg; alleen in overleg.
- De verhuurder (van Duren verhuur) kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade
of enig letsel door welk toeval of ongeval ook toegebracht aan gebruiker of diens toegelaten
personen tijdens of na gebruik van het materiaal.
- Bij verkoop van goederen dient het volledige bedrag ineens worden voldaan, zolang niet het volledige
bedrag is voldaan blijven de geleverde goederen eigendom van Handelsonderneming van Duren verhuur en mogen
niet doorverkocht worden aan derden. Verkoopprijzen zijn exclusief 19% B.T.W.
- Verhuurder kan huurder weigeren als klant op basis van eerder opgedane ervaringen.

Verplichtingen van de huurder:
- Bij het afhalen is legitimatie verplicht en dient de huurder voor ontvangst te tekenen.
- Bij bezorging van goederen brengen en halen wij het gehuurde materiaal en zorgt u voor
hulp met het op- en afbouwen.
- Na ontvangst van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk
voor diefstal, vermissing of beschadiging. Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal
buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend. De vervangingsprijs
minus het huurtarief over de betreffende periode zal echter worden gecrediteerd indien
deze huurgoederen alsnog binnen één maand in goede toestand retour gebracht worden. Na
één maand kan de huurder geen aanspraak meer maken op de bovengenoemde regeling en is
de verhuurder niet verplicht om hier aan te voldoen.
- Beschadigingen en/of schoon(droog)maak kosten, worden bij de huurder in rekening gebracht.
- Betaling van de huurgoederen dient contant bij aflevering voldaan te worden, tenzij anders
is overeengekomen. Tevens word een waarborgsom berekend van 1/3 van het totaalbedrag met
een starttarief van 25,- euro. Word betaling op rekening overeengekomen dan dient de factuur binnen
8 dagen voldaan te worden. Voor elke overschrijding van de termijn zal 2% rente per maand in
rekening worden gebracht. Evenals administratiekosten per herinnering.
- In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist van Duren verhuur.
- Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden
- Van Duren verhuur is onderdeel van Handelsonderneming van Duren.
Even als de websites www.springkussenverhuurhardenberg en www.sportenspeluitleenhardenberg.nl

Suggesties en vragen worden zeer op prijs gesteld
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