B & P Party en Feesttentenverhuur huurvoorwaarden

-Algemeen: Huurder wordt geacht het materiaal compleet, in goede staat en schoon te
hebben ontvangen en na het verstrijken van de huurperiode in dezelfde staat terug bij
verhuurder aan te bieden.
-Offertes: Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, maar dienen bij akkoord van de klant,
wel bevestigd te worden aan verhuurder.
Alle offertes zijn 14 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
-Betaling: Dit dient te geschieden, contant bij het retourhalen van de gehuurde materialen, tenzij
anders is overeengekomen.
Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
-Aansprakelijkheid verhuurder: De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van welke
aard dan ook, tevens vrijwaart de huurder de verhuurder voor alle aanspraken van derden ter
geleden zaken. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de aangeworven personen bij op
bouw / of afbraak voor eventuele ongevallen. De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van
brand /stormschade aan personen en goederen.
-Schade/verlies: Indien het materiaal of enig onderdeel hiervan tijdens de huurperiode anders
dan door normaal gebruik beschadigd wordt, verloren gaat of gestolen wordt is de huurder
voor de daaruit vloeiende schade en kosten voor verhuurder aansprakelijk.
-Schade geleden door de huurder: Indien de verhuurder wegens onmacht niet in staat is haar
verplichtingen tegenover de huurder na te komen is de verhuurder geen vergoeding aan de
huurder verschuldigd en wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.
-Verzekering: De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd, de huurder
dient hiervoor zelf zorg te dragen.
-Tenten: In verband met veiligheidsregels en huishoudelijke regels is het niet toegestaan om in
de tenten te barbecuen of enige vorm van open vuur te stoken.
Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal
door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
Papierenversieringen, zoals o.a. crêpepapier, zijn niet toegestaan in de tenten, daar deze door vocht vlekken
achter kunnen laten op het tentdoek.
Daken van tenten of overkappingen dienen bij sneeuwval, door huurder sneeuwvrij gemaakt en gehouden
te worden.
-Springkussens: Het is niet toegestaan om met schoeisel, brillen of andere voorwerpen op het
kussen te springen. Het is ook niet toegestaan op de muren van het kussen te klimmen of aan
de dwarsbalken e.d. te hangen. Gebruik het springkussen steeds onder toezicht van een
volwassene. Bij eventuele scheuren of losse naden dient verhuurder hiervan op de hoogte
gebracht te worden; in geen enkel geval mag de huurder zelf het kussen repareren met nietjes.
- ABC poeder brandblusser(s) 6 kg: Bij vermissing/ diefstal van brandblussers wordt er
Euro 95,- per brandblusser bij de huurder in rekening gebracht.
-Plaatsen: Bij het plaatsen van de tent kan er gevraagd worden om uw hulp. Het aantal personen
hulp is afhankelijk van de grote van de te plaatsen tent, en wordt van tevoren door gegeven
en afgesproken.
Het terrein dient goed bereikbaar te zijn voor onze wagens met grote aanhangwagens.
De huurder dient te kunnen aangeven waar eventuele stroomkabels, beregeningsleidingen en kabels
van de maairobot en of nuts voorzieningen liggen. Dit i.v.m. het verankeren van de tenten, dit gebeurt
met haringen van ten minste 0,60 cm.
De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld t.a.v. schade aangaande van het aanbrengen
van tentharingen.

-Annuleringen: Een eventuele annulering betekent niet, dat er geen huur verschuldigd is.
Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter
beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd.
Schadeloosstelling bedraagt.
Aantal dagen voor leveringsdatum
30 dagen of meer
15 dagen tot 30 dagen
7 dagen tot 15 dagen
Leveringsdatum tot 7 dagen

Percentage van huurprijs.
20%
30%
50%
75%

Bij annulering i.v.m. verschuiven naar latere datum binnen een jaar, dan worden de annuleringskosten gefactureerd.
De annuleringskosten worden op de latere factuur (na plaats vinden evenement, feest e.d.) gecrediteerd.
Aanbetaalde gelden of betaalde annuleringskosten worden niet aan huurder gerestitueerd indien de overeenkomst
geen doorgang kan vinden vanwege maatregelen of beperkingen, opgelegd door de Nederlandse overheid.
-B & P Party & Feesttentenverhuur behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander
uitsluiten ter beoordeling van B & P Party & Feesttentenverhuur, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de
huurder het recht geeft om schadevergoeding te vorderen. De door B & P Party & Feesttentenverhuur reeds ontvangen
bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

De verhuurder:
B & P Party- en Feesttentenverhuur V.O.F.
Boulevard Antverpia 35
4703 AW Roosendaal
Tel: 0165-533266 / 06-22243477
info@benp-tentverhuur.nl
www.benp-tentverhuur.nl

Wij verzoeken u vriendelijk om bovengenoemde leveringsvoorwaarden in acht te nemen.

