HUURVOORWAARDEN

1. Schade en vernielingen aangebracht aan het materiaal zijn voor rekening van de huurder. Alle materialen
dienen in dezelfde staat, dus schoon, weer opgeleverd te worden. Eventuele schoonmaakkosten voor de
gehuurde materialen zoals zeilen en/of vloerdelen, in verband met aangebracht plakband en andere
onregelmatigheden op de materialen wordt ook als schade bekeken.Â
Hiervoor zal een extra bedrag van tussen de 50,- en 300,- euro worden berekend afhankelijk van de extra
werkzaamheden.

2. Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits hij van de
annulering in een aangetekend schrijven aan Verhuurder doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de
annulering aan Verhuurder een bedrag betaald van:Â
*_50 % van de huurprijs bij annulering meer dan 31 dagen voor de opleveringsdatum.
*_80 % van de huurprijs bij annulering minder dan 31 dagen voor de opleveringsdatum.

3. Verrekening vindt plaats zodra het materiaal kant en klaar is opgeleverd.

4. Mocht het materiaal voor of tijdens de huurtijd door een of andere oorzaak vernietigd worden, dan wordt dat
als overmacht beschouwd en zal er geen verrekening plaatsvinden of enige schadevergoeding geëist
kunnen worden van de verhuurder.

5. De verhuurder is op geen wijze aansprakelijk voor het niet of niet tijdig afleveren van het materiaal ten
gevolge van weeromstandigheden of andere overmacht.

6. Alleen stormschade aan het materiaal is voor rekening van de verhuurder. Andere schade, ook
brandschade, is voor rekening van de huurder.

7. Door de huurder moet het terrein waar de tent en/of andere materialen komen te staan ontruimd worden
van vuilheden. De toegang tot het terrein en het terrein zelf moeten in dusdanige staat zijn, dat de plaats
van de tent en/of ander materialen met vrachtwagens en aanhangers te bereiken is. Mocht aan de
voorwaarden niet voldaan worden, zijn de eventuele daaruit voortvloeiende kosten daarvan en
verplichtingen voor rekening van de huurder.

8. Bij oplevering van het materiaal, zomede bij het afbreken daarvan, is het gewenst dat huurder of diens
gemachtigde aanwezig is om eventuele gebreken, schaden, vernielingen, vermissingen of tekortkomingen
te kunnen controleren. Bij het niet aanwezig zijn, vervallen alle aanspraken van de huurder.
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9. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als
gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van de tent en/of andere materialen is voor rekening van de
huurder.

10. Voor inzage van de betreffende veiligheidscertificaten, bouwboeken en aanvullende technische informatie
verwijzen wij u naar onze internetsite www.kamstratentenverhuur.nl, onder het tabblad documenten.
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