VOORWAARDEN
Termen
In dit document hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:
“Goederen” betekent de door u gehuurde serviezen en andere accessoires zoals
schriftelijk met u is afgesproken:
“Huurperiode” betekent in relatie tot de goederen:
(1) Een periode van een tot drie dagen vanaf de datum dat de goederen zijn geleverd.
(2) De periode die door ons schriftelijk is bevestigd.
Termijn en gebruik
Wij verhuren de goederen aan u voor de afgesproken verhuurperiode onder de
voorwaarden en bepalingen zoals beschreven in deze overeenkomst.
De goederen zullen ten alle tijden in ons bezit blijven
Goederen worden heel en onbeschadigd geleverd zonder scheuren of afgebroken stukjes.
Bij oudere/antieke en handgemaakte/gebruikte serviezen dient u er rekening mee te
houden dat vergulde randjes en decoratie door het gebruik wat versleten kunnen zijn.
Aflevering en retour
Tenzij er anders is afgesproken, bezorgen wijde goederen aan u op de eerste dag van de
huurperiode, die met u is afgesproken.
Voorafgaand aan de aflevering, controleren wij of de goederen die aan u verhuurd
woorden gegarandeerd in goede staat zijn.
Bij aflevering wordt de staat van de goederen met u samen vastgesteld, door de goederen
Ter plaatse uit te pakken en samen te controleren.
De huurder hoeft de goederen niet af te wassen. Enkel vragen wij om het serviesgoed,
glaswerk en/of bestek af te spoelen en/of te ontdoen van alle etensresten.
Op de laatste dag van de huurperiode worden de goederen door ons opgehaald, tenzij
anders is afgesproken. U dient er zelf voor te zorgen dat alles netjes is ingepakt zoals u het
van ons heeft gekregen. Gebruik daarvoor zoveel mogelijk het inpakmateriaal wat er bij is
geleverd.
Indien er op de locatie geen gebruik gemaakt kan worden van een watervoorziening
waarmee de gehuurde goederen afgespoeld kunnen worden, en de goederen dus met
etensresten bij ons terug komen, kunnen wij besluiten tot het heffen van een fee van 10%

van de totaalfactuur(exclusief borg) voor het meerwerk dat dit voor ons met zich
meebrengt
Huurdersovereenkomst
Wij controleren samen met u de afgeleverde goederen.
Voor retour gave van de goederen dient u als huurder met ons samen de goederen weer
te retourneren.
Zorgt er voor dat de goederen veilig bewaard en gebruikt worden.
Goederen mogen nooit of te nimmer in een afwasmachine gereinigd woorden. Wij zorgen
voor de reiniging van de goederen.
Leent de goederen niet uit of verhuur ze aan een derde partij.
Zog er voor dat de goederen in de zelfde staat geretourneerd worden als dat ze geleverd
zijn.
Repareert de goederen niet zonder schriftelijke toestemming van ons.
Brengt ons direct op de hoogte van verlies, diefstal of schade aan de goederen, tenminste
voorafgaand aan het retourtransport.
Tarieven en betalingscondities
De goederen zullen aan u verhuurd worden voor het schriftelijk overeengekomen tarief
van tijd tot tijd.
Betalen
Een aanbetaling van 25% na ontvangst van factuur, na deze aanbetaling is de opdracht
definitief.
Resterend bedrag voor levering van het gehuurde servies en accessoires.
Bij opdrachten die binnen twee weken dienen te worden uitgevoerd moet het totale
factuur bedrag in een keer vooraf worden overgemaakt.
De goederen kunnen zelf opgehaald of bezorgd woorden.
Bij bezorging: . Zeewolde tot 10 km omtrek
10,00 euro
. 10-30 km
30,00 euro
. boven de 30 km
0,40 euro de kilometer
Borg en huur
U betaalt 50 euro borg voor de geleverde goederen.
U betaalt onderstaand tarief voor goederen die niet terug gekomen zijn, of in beschadigde
toestand zijn. Dit kan zijn met scheuren, stukjes er af en/of andere schade.
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Diner bord
Onderbord
Soepbord/kom
Klein schaaltje/kom
Ontbijtbord/dessert
Dekschalen
Serveerschaal
Bestek
Wijnglazen
Waterglazen

13,00 euro
15,00 euro
10,00 euro
9,00 euro
9,00 euro
20,00 euro
18,00 euro
5,00 euro
3,00 euro
3,00 euro

. Alle andere accessoires op aanvraag.
Indien de goederen voor een langere periode worden behouden dan het afgesproken
termijn, zonder toestemming van de verhuurder, zullen wij 1,5 keer het standaard
huurtarief in rekening brengen per extra dag. Als u voor een langere periode wilt huren,
vraag dan naar een prijsopgave.
Wettelijke aansprakelijkheid
Wij zij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, verwonding aan u of enige
derde partij. Het huren van de goederen zijn enkel voor de verantwoordelijkheid van de
huurder.
Voorwaarden en condities
Wij behouden ons het recht om op elk tijdstip, zonder melding vooraf, verandering,
verbetering en/of wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden en condities.

