
Algemene Huurvoorwaarden 

 

 

 

 

 
 

1. Huurder is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, vernieling, 

onachtzaamheid e.d.  

2. Huurder dient zich te houden aan tijdige terugbezorging, zodat de volgende huurder op 

tijd kan beschikken over het gehuurde, indien er niet aan deze voorwaarden kan 

worden voldaan, vervalt het recht op restitutie van de borggelden. Tenzij nader 

overleg met de verhuurder. 

3. Verhuurder heeft het recht onkosten door schade bij terugbezorging van de huurder te 

vorderen. 

4. De hoogte van de schade word bepaald door de verhuurder  

5. Mocht er onverhoopt schade zijn toegebracht aan gehuurde goederen, dan behoudt 

verhuurder het recht vervangende goederen mee te geven. 

6. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een schade ontstaan door 

onzorgvuldigheid of onbekwaamheid. 

7. Huurder draagt zelf verantwoordelijkheid voor ongeval of lichamelijk letsel naar 

aanleiding van gebruik van het gehuurde 

8. Huurder heeft gebruikershandleiding gelezen en verklaart zich hiermee akkoord 

9. Alle door ons geleverde artikelen worden vooraf per bank,  of contant betaald bij 

aflevering. Er is een pin aanwezig. 

10. Borgsom voor springkussens en attracties bedraagt 50 euro. 

Indien u na afloop van de huurperiode de attractie compleet, droog en netjes retour 

brengt krijgt u de borg vanzelfsprekend terug. Eventuele noodzakelijke reinigings- 

en/of reparatiekosten (zulks ter beoordeling van FM Catering & Attractieverhuur) 

zullen echter worden verrekend. 

11. Bij een bestelling met bezorgen berekend FM Catering & Attractie verhuur 10 euro 

opstap tarief en 0,65 cent per km 

12. Bij annulering van Activiteiten. 

 Word tot maand voor de gebruiksdatum sowieso € 25 ,- Exclusief 21% BTW in 

rekening gebracht. 

 Tussen 7 dagen en 1 maand voor gebruiksdatum, word 50% van de gehuurd 

bedrag volgens ordebevestiging in rekening gebracht 

 Binnen 7 dagen voor gebruiksdatum, word het volledige verschuldigde bedrag 

volgens ordebevestiging in rekening gebracht 

 

Als u de opdracht naar een datum verplaats binnen twee maand vanaf het eerst 

besprokene dan word er geen annuleringkosten in rekening gebracht onder 

voorbehoud van de beschikbaarheid van de gehuurde artikel. 

 

 

 


