Huurvoorwaarden
kostuums
Onderstaande voorwaarden dienen goed te worden gelezen alvorens tot een huurovereenkomst wordt
overgegaan. Op het moment dat een huurovereenkomst wordt ondertekend, gaat de verhuurder ervan uit dat
de huurder op de hoogte is van de inhoud van deze voorwaarden.

1.) De huur van een kostuum (met accessoires) geschied tegen een vooraf vastgestelde huurprijs. In dit
bedrag is één keer reinigen opgenomen. Bij extra verontreinigde of licht beschadigde kleding wordt
(een deel van) de borg ingehouden om de extra kosten te dekken.
2.) Onderdelen van samengestelde kostuums zijn ook los te huren, mits een dergelijk kostuum niet is
gereserveerd. Voor losse onderdelen worden andere prijzen gehanteerd.
3.) Na het reserveren dient de huurder de gehuurde kleding op een vooraf afgesproken datum en tijdstip
persoonlijk op te halen bij de huurder.
4.) Wanneer gehuurd materiaal door de verhuurder wordt overhandigd, wordt alles doorgenomen samen
met de huurder. Samen wordt de staat waarin het materiaal verkeert vastgesteld en wordt een
huurovereenkomst ondertekend.
5.) Na het tekenen van de overeenkomst dient een borgsom te worden betaald. De borg voor het te
huren materiaal bedraagt 50% van de totale huurprijs en dient contant te worden voldaan.
6.) De huurder draagt zorg voor de gehuurde materialen zolang het in zijn of haar bezit is en is
aansprakelijk te stellen voor schade aan deze materialen, ontstaan tijdens de huurperiode.
7.) Mocht er schade zijn ontstaan, dient dit direct of meteen daarna wanneer mogelijk, te worden
doorgegeven aan de verhuurder. Aan de hand van de ernst van de beschadiging(en) zal worden
bepaald hoe dit zal worden verrekend (zie punt 2) Bij kosten die meer bedragen dan de borgsom
worden deze extra kosten verhaald op de huurder en achteraf per factuur teruggevorderd.
8.) Kostuums en/of andere kleding hoeven niet door de huurder te worden gereinigd. Hier draagt de
verhuurder zelf zorg voor. (zie punt 2)
9.) Een huurperiode bestaat uit drie dagen: de 1e dag ophalen, de 2e dag gebruiken, de 3e dag
retourneren (m.u.v. zon- en feestdagen) Uiteraard is langer huren tegen een meerprijs mogelijk. Deze
meerprijs bedraagt 60% van de totale huurprijs per extra dag huur.
10.) Bij inleveren na de afgesproken huurperiode, zonder voorafgaand bericht, worden extra kosten in
rekening gebracht. Deze bedragen 50% van de totale huurprijs per extra werkdag.
11.) Aan het eind van de huurperiode dient het gehuurde materiaal door de huurder persoonlijk te
worden teruggebracht bij de verhuurder.
12.) Bij het terugbrengen wordt eveneens door de huurder en verhuurder samen bekeken in welke staat
het gehuurde materiaal verkeert.
13.) Wanneer er geen beschadigingen zijn en de kleding in dezelfde staat verkeert als bij aflevering,
ontvangt de huurder de borgsom weer terug.
14.) Betaling van de huurprijs (exclusief de borgsom) dient te worden voldaan na de huurperiode, middels
een door de verhuurder toegezonden factuur.
15.) Betaling van deze factuur kan contant, maar bij voorkeur per bank/giro-overschrijving worden
voldaan.
16.) Bij een contante betaling wordt een gepaste betaling zeer op prijs gesteld.
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