ALGEMENE VOORWAARDEN MAGNUS PARTYVERHUUR
Plaatsing en afbraak
•
•
•

•
•

•

De huurder zal bij de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats voor de opbouw aan te wijzen
of dit op voorhand op de grond aftekenen. Eenmaal de opbouw werd gestart is het niet meer
mogelijk om wijzigingen door te voeren aan de plaats van het materiaal.
Onder geen enkele voorwaarde mag het personeel van de verhuurder ingezet worden om andere
opdrachten te verrichten dan deze omschreven in uw offerte.
Het is de taak van de huurder, om de verhuurder in te lichten over ondergrondse leidingen,
elektriciteit of andere installaties, die beschadigd kunnen raken bij het inslaan van haringen in
het terrein en deze duidelijk aan te geven. Onder geen enkele voorwaarde kan de verhuurder
aansprakelijk gesteld worden voor het beschadigen van dergelijke installaties.
Tafels en stoelen dienen door de huurder zelf geplaatst en opgesteld te worden. Gehuurde
verlichting/verwarming zal enkel ge(de)monteerd worden in onze eigen tenten.
Ten tijde van de ophaling/afbouw werd alles in de tent reeds opgeruimd door de huurder.
Gehuurde tafels en stoelen dienen opgeborgen op elkaar gestapeld te zijn én op de transportkar
geplaatst te worden, indien deze achtergelaten werd door de verhuurder. Indien de tent niet
leeggemaakt/opgeruimd werd, zal de verhuurder hiervoor €35,00 per persoon per uur in
rekening brengen, met een minimum van €35,00. Opgeruimde en gestapelde materialen die
eigendom zijn van de verhuurder, mag u uiteraard wel in de tent bewaren.
Indien een springkasteel op zand/braakliggende grond geplaatst wordt, vragen wij €35,00 voor
het extra kuiswerk. Op zand moet de blower op houten platen/karton gezet worden, zodat deze
geen zand kan aanzuigen en zodoende schade te voorkomen.

Betaling
Contant én zo gepast mogelijk, bij levering OF op voorhand naar BE80 7310 4294 2477 (KREDBEBB)
met vermelding van het offertenummer. Het volledige offertebedrag dient ten tijde van de levering
al op onze rekening aanwezig te zijn! Afhankelijk van de grootte van uw order kan een voorschot
gevraagd worden.

Algemene annuleringsvoorwaarde
De huurder kan de ondertekende offerte (= contract) vernietigen op voorwaarde dat hij 50% van het
totale offertebedrag (inclusief btw) voldoet, ongeacht de tijd die nog rest tot de daadwerkelijke
uitvoering. Enkel een pandemie en de bijhorende maatregelen, opgelegd door de overheid, wordt als
‘overmacht’ aanvaard voor de kwijtschelding van deze vergoeding.

Slechtweergarantie springkastelen
Onze ‘slechtweergarantie’ voor springkastelen laat toe om -in geval van slecht weer- tot 48 uur voor
de dag van levering kosteloos te annuleren! Bijvoorbeeld: Indien het springkasteel op een zaterdag
geleverd wordt, kan u tot en met woensdag 23u59 annuleren. Eenmaal binnen deze 48u valt u onder
de algemene annuleringsvoorwaarde.

Verzekering en risico’s
•
•
•

Magnus Partyverhuur raadt de klant aan een verzekering af te sluiten tegen volgende risico’s:
brand, sneeuw- en ijsdruk, elektriciteitsrisico, vandalisme, aanraking voertuigen, storm en hagel.
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan derden, gebouwen,
grasvelden, installaties of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden,
veroorzaakt door storm, derden, de huurder zelf, verplaatsingen of de op- en afbouw
Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes en schroeven aanbrengen op de gehuurde artikelen is
ten strengste verboden! Ook het plaatsen van barbecues op gas, kolen of elektriciteit,
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•

gasfornuizen, kooktoestellen, fakkels en vuurkorven onder de tenten, wordt afgeraden. Voor het
verwarmen van de tenten is de huurder verplicht om goedgekeurde apparatuur te gebruiken.
De klant is te allen tijde aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de gehuurde
goederen vanaf de aankomst en tot het vertrek ervan. De huurder verbindt zich ertoe de
beschadigde onderdelen te vergoeden tegen nieuwwaarde.

Verplichtingen en controle
•

•
•

Verplaatsing door het huis dient altijd bij het maken van de reservatie met de verhuurder
besproken te worden. Goederen die niet op hun locatie geraken of passen, vallen onder de
standaard annuleringsvoorwaarde. De tent/het springkasteel moet in uw tuin passen én niet uw
tuin in de tent/het springkasteel. Reken minstens 75cm vrije ruimte rondom.
Wanneer er geen haringen in de grond mogen/kunnen, dient de huurder dit bij de reservatie aan
te geven. Indien de verhuurder geen gewichten voorzien heeft, door nalatigheid van de huurder,
worden extra ritten verrekend aan €0,50 per gereden kilometer.
De huurder zal er alles aan doen om schade te voorkomen tijdens de gehele huurperiode en zal
contact opnemen met de verhuurder bij vragen.

Ontbinding
Magnus Partyverhuur behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkoming de
huurovereenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen
waar deze zich ook mogen bevinden. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst ingevolge
ernstige tekortkoming van de klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet
betaling van de verschuldigde huur, afstand aan derden enzovoort is de huurder tenminste verplicht
de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven
vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling.
• Gehele of gedeeltelijke vernietiging van de gehuurde goederen geeft de huurder geen enkel
recht op terugbetaling of prijsvermindering.
• Indien de weersomstandigheden (vanaf 5Bft of meer dan 70km/u wind) het niet toelaten om de
materialen veilig in gebruik te nemen staat het de verhuurder vrij om de goederen niet of op een
later tijdstip te leveren. Bij niet levering is dit kosteloos voor de huurder.

Levering
•
•

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet juist of te laat leveren van de
goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op
verwijlintresten of schadevergoedingen, noch tot annulering van de bestelling.
De locatie dient vlot en vlak bereikbaar te zijn voor alle materialen. Indien dit niet zo is zal de
huurder dit in alle gevallen meedelen aan de verhuurder bij het maken van de reservatie. Extra
gepresteerde werkuren, door een moeilijk bereikbare locatie (bijvoorbeeld trappen, verdiepen,
…), zullen worden aangerekend aan €35,00 per persoon per uur, met een minimum van €35,00.

Wind
•
•
•

Bij rukwinden en/of onweer dient een springkasteel tijdelijk afgelaten worden.
Bij een windkracht vanaf 5 Bft mag het springkasteel nooit opgeblazen worden!
Een feesttent dient vanaf 70km/u wind afgebroken te worden.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Door te reserveren gaat de klant akkoord met alle gestelde voorwaarden. Voor alle geschillen in
verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank te Dendermonde bevoegd.
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