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Voorwaarden

Huurvoorwaarden Top Partyverhuur

• Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
• Alle prijzen gelden voor een periode van drie dagen (weekend). Voor elke daaropvolgende dag
berekenen wij 15 % van de weekendprijs.
• De bezorgkosten - het bezorgen en ophalen van de gehuurde goederen - komen voor rekening van
de huurder. Bezorgkosten binnen de gemeente Someren en gemeente Asten bedragen 5 euro.
Buiten de gemeente Someren en buiten de gemeente Asten hanteren wij een vergoeding per
gereden km.
• Het is de huurder verboden de gehuurde goederen aan derden voor gebruik af te staan, te
bezwaren of te verhuren.
• De gehuurde goederen mogen niet nat worden anders dan door functioneel gebruik. 
 Veroorzaakte schade door wateroverlast, regen e.d. is voor rekening van de huurder.
• Breuk/schade of verlies van de gehuurde goederen worden achteraf door ons berekend op basis
van de dan geldende vervangingswaarde.
• De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem gehuurde goederen tot aan het
tijdstip van ophalen.
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg van gebruik van de gehuurde goederen.  
• De huurder is aansprakelijk voor eventueel benodigde vergunningen.
• Alle gehuurde goederen worden schoon geleverd en ook weer schoon terugverwacht.
Niet gereinigd materiaal wordt aan huurder achteraf tegen kostprijs in rekening gebracht.
• Alle offertes zijn vrijblijvend.
• Betaling geschied contant tenzij anders is overeengekomen.
• Alle geleverde goederen zijn en blijven eigendom van de verhuurder.
 
Huurvoorwaarden tent

• De ondergrond voor de te plaatsen tent moet vlak zijn.
• De huurder is aansprakelijk voor eventueel benodigde vergunningen.
• Geen afgevende materialen (bv crêpepapier) op het tentzeil bevestigen.
• Geen verlichting tegen het zeil hangen in verband met de brandveiligheid.
• Alle zeilen zijn brandvertragend volgens Din norm 4102
• Alle zeilen aan de zijkanten kunnen open en dicht indien u dat wilt.
• Na einde feest, de tent goed afsluiten.
• Bij onvoldoende hulp uwerzijds bij het plaatsen van (een) tent(-en) wordt er een meerprijs in
rekening gebracht.
• Bij annulering van een tent, binnen een periode van twee weken voor de huurdatum, wordt er 50 %
van de huurprijs in rekening gebracht. 
 
Voor meer informatie over AVG bekijk dan onze website - www.toppartyverhuur.nl


