Algemene voorwaarden
Artikel 1. Overeenkomst
Deze voorwaarden horen bij het verstrekken van de huurovereenkomst van Hoogvonderenverhuur en duurt
voor onbepaalde tijd vanaf de datum die vermeld staat bij de huurovereenkomst, ofwel bepaalde tijd die
tussen verhuurder en huurder is overeengekomen, en eindigt enkel nadat verhuurder de gehuurde goederen
heeft terug ontvangen in dezelfde staat als deze door huurder in ontvangst zijn genomen bij aanvang van de
huurovereenkomst.
Artikel 2. Legitimatieplicht
De huurder moet zich alvorens de huuroverkomst aan te gaan kunnen legitimeren door het tonen aan
verhuurder van een rechtsgeldig ID, paspoort of rijbewijs.
Artikel 3. Tijdsduur van gehuurde goederen
De huurder dient de gehuurde goederen voor het einde van de afgesproken huurperiode terug te brengen. Bij
niet tijdig inleveren van de gehuurde goederen wordt een huurtarief in rekening gebracht van minimaal 100 %
per dag.
Artikel 4. Goederen halen, terugbrengen en bezorgen
4.1 Het gehuurde moet door de huurder persoonlijk worden opgehaald en worden teruggebracht tenzij
uitdrukkelijk tussen beide partijen anders is overeengekomen. Indien huurder in gebreke blijft in die zin dat de
gehuurde goederen niet volgens afspraak worden teruggebracht, is verhuurder gerechtigd de betreffende
goederen terug te halen, waarbij de kosten van het terughalen bij huurder in rekening mogen worden
gebracht.
4.2 Wanneer is vastgelegd dat verhuurder de goederen bezorgt en/of terughaalt dient de huurder te zorgen voor
dat verhuurder de locatie waar de gehuurde goederen te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare
weg. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor onstaande
meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst
eenzijdig op te zeggen overminderd zijn recht op schadevergoeding.
Artikel 5. Betalingen
De huurder dient contant te betalen bij het in ontvangt nemen van de gehuurde goederen. Betaling per bank is
mogelijk tot 48 uur voor het tekenen van de huurovereenkomst.
Artikel 6. Retourneringen
Retournering van biervaten zijn uitsluitend en alleen mogelijk als deze nog niet zijn aangebroken en pas na
toestemming van de verhuurder, 1ste biervat wordt nooit 100% geretourneerd tenzij schriftelijk van te voren
anders is overeengekomen.
Artikel 7. Borgsom
7.1 De huurder is verplicht de borgsom die op de overeenkomst staat vermeld te betalen bij ontvangst van de
gehuurde goederen.
7.2 Verhuurder is gerechtigd de ontvangen borgsom te verrekenen met eventuele schade die het gevolg is van
defect, beschadiging of verlies en te late retournering van de gehuurde goederen.
7.3 De betaalde borgsom dient uiterlijk 7 dagen na ontbinden van de overeenkomst door verhuurder te
worden terugbetaald eventueel onder verrekening van inhoudingen vanwege bovengenoemde redenen.
Artikel 8. Schade
8.1 De huurder inspecteert bij in ontvang name van de goederen op gebreken. Binnen 12 uur na ontvangst
moet de huurder gebreken die redelijkerwijs niet kunnen zijn opgemerkt met inspectie bij ontvangst per email
gemeld worden. Dan wordt de verhuurder geacht de te verhuren goederen te vervangen of bij gebrek aan
vervanging het huurbedrag van de goederen, die ondeugdelijk dan wel defect zijn, te retourneren.
8.2 De huurder is altijd persoonlijk aansprakelijk bij schade aan gehuurde goederen die een andere oorzaak
hebben dan normale slijtage.
8.3 In geval van diefstal, vermissing of schade komen, indien huurder zich niet op artikel 8.1 en 8.2 kan
beroepen, de kosten voor rekening van de huurder.

Artikel 9. Gebruik van gehuurde goederen
9.1 Gebruik van gehuurde goederen zijn geheel op eigen risico.
9.2 De verhuurder is niet aansprakelijk bij schade, letsel of aandoeningen aan personen of eigendommen die
het gevolg zijn van verkeerd of niet juist gebruik van de gehuurde goederen.
9.3 De huurder mag nooit veranderingen aanbrengen aan gehuurde goederen.
9.4 Doorverhuur of uitlenen van goederen aan derden mag in geen enkel geval.
9.5 Huurder dient zich te houden aan de bedienings- en overige voorschriften die aan de huurder zijn
overhandigd bij ontvangt van de gehuurde goederen.
9.6 De verhuurder ontvangt van de huurder de gehuurde goederen schoon en droog terug. Huurder is verplicht
natte of vochtige goederen, eventuele beschadigingen of defecten die bij huurder zijn ontstaan te melden.
9.7 Verhuurder berekent 15% van de borgsom voor schoonmaak en/of droging van gehuurde goederen.
9.8 Bij slordig opgeborgen of bij het niet naleven van artikel 9.6 op partytenten en springkussens berekent de
verhuurder 15% van de borgsom voor schoonmaak, vervanging en/of opnieuw opvouwen van de gehuurde
goederen.
9.9 Electrische apparatuur dient altijd veilig te worden aangesloten in een deugdelijke geaarde contactdoos.
9.10 Indien verhuurder op enigerlei andere wijze toch aansprakelijk mocht kunnen worden gesteld, dan blijft in
ieder geval de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van verhuurder in het betreffende
geval uitkeert.
Artikel 10. Toegang tot eigendom
De verhuurder kan ten allen tijde toegang krijgen tot zijn eigendommen, bij vermoeden van misbruik of gevaar
voor verduistering.
Artikel 11. Springkussen en opblaasobjecten
11.1 Gebruik van de Springkussens is op eigen risico.
11.2 Koprols, salto’s, klimmen, hangen of zitten aan of op buitenwanden van het springkussen is verboden.
11.3 Gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet
toegestaan.
11.4 Etenswaren en dranken op de springkussens zijn niet toegestaan.
11.5 Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik
van het springkussen.
11.6 Bij dreigend noodweer/ windkracht > 5 Bft onmiddellijk het spring-kussen/object buiten werking stellen.
11.7 Spring-kussen/object dient altijd op het grondzeil op een gladde zachte ondergrond geplaatst te worden.
11.8 Springkussen dient op veilige afstand van opstakels en verhoging/muur te worden geplaatst.
11.9 Springkussens zijn voor specifieke leeftijdscategorieën, u dient deze na te leven.
11.10 Opbouw, afbraak en instaleren moet door volwassenen gedaan worden.
11.11 De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
11.12 Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen.
11.13 Dieren zijn niet toegestaan bij,op of aan het springkussen.
11.14 Aansluiting op electra met randaarde i.v.m. het gevaar op electrische schokken.
11.15 Eletrische apparaten nooit in aanraking met water/vocht laten komen.
Artikel 12. Annulering
Annuleren tot 7 dagen voor geplande datum is kosteloos. Annuleren binnen 7 dagen voor geplande datum
bedraagt 50 % van de totale kosten. Niet afhalen weigeren van goederen indien geen sprake is van artikel 8.1
worden voor 100 % berekend.
Artikel 12. Opzegging/ontbinding
De overeenkomst wordt door huurder beëindigd door teruggave van de gehuurde goederen aan verhuurder in
dezelfde conditie als waarin deze zijn verstrekt. De verhuurder kan ten alle tijden de overeenkomst opzeggen
bij vermoeden van opzettelijk onjuist en risicovol gebruik, en bij vermoeden van onrechtmatig doorleiden of
doorverhuren van de goederen alsmede bij gevaar van verduistering.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst en zijn aan huurder bij deze het
aangaan van deze huurovereenkomst verstrekt. Daarnaast staan deze algemene voorwaarden vermeld op de
website van Hoogvonderenverhuur.nl
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