ShapeYourParty – Algemene Voorwaarden
• Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, inclusief opbouw en afbreken tenzij anders
vermeld.
• Alle prijzen gelden voor een gebruiksperiode van 1 weekend.
• De bezorgkosten komen voor rekening van de huurder. Bezorgkosten voor
Someren en Asten zijn kosteloos. Buiten Someren en Asten hanteren wij een
vergoeding van € 0,60 per gereden km.
• Betaling geschiedt per rekening tenzij anders is overeengekomen.
• Bij annulering van een stretchtent, binnen een periode van 4 weken voor de
huurdatum, wordt er 50 % van de huurprijs in rekening gebracht.
• Voor alle opdrachten geldt een vooruitbetaling van 50% van het offertebedrag
uiterlijk 4 weken voor de leveringsdatum.
• Alle offertes zijn vrijblijvend.
• Het is de huurder verboden de gehuurde goederen aan derden ten gebruike af te
staan, het te bezwaren of te verhuren.
• Breuk/schade of verlies van de gehuurde goederen worden aan de huurder door
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 verhuurde goederen zijn na afgifte niet meer door verhuurder verzekerd.
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke
mocht worden toegebracht door de gehuurde goederen.
• Alle geleverde goederen zijn en blijven eigendom van de verhuurder.
• Alle gehuurde goederen worden schoon geleverd en ook weer schoon
terugverwacht. Niet gereinigd materiaal wordt aan huurder in rekening gebracht.
• Er dient een vlak en toegankelijk oppervlak te zijn minimaal even groot als de
oppervlakte van de stretchtent.
• Er dienen haringen in de grond bevestigd te kunnen worden tot 100 cm diepte.
• Er dient van te voren aangegeven te worden indien er onder het oppervlak
leidingen lopen.
• 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
• Boven windkracht 6 dient de tent ontruimd te worden. De huurder is
verantwoordelijk om hier op toe te zien.

• Bij twijfel dat er niet aan de voorwaarden kan worden voldaan dient er uiterlijk 4
weken voor leveringsdatum contact opgenomen te worden om de mogelijkheden
te bespreken.

ShapeYourParty
Meidoornstraat 5
5712 NP Someren-Eind

06-12046574 / 06-51133667
verhuur@shapeyourparty.nl
www.shapeyourparty.nl

KVK Eindhoven: 63139421
BTW: NL855109221B01
NL44 RABO 0302 9983 57

