Voorwaarden K&R Partyverhuur
Het gebruik van onze verhuurgoederen zijn geheel voor eigen risico.
Schade die is onstaan aan onze verhuurgoederen tijdens de huurperiode worden in rekening gebracht.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele schade die is onstaan aan u of uw eigendommen.
Bij slechte weersomstandigheden kan door ons worden besloten de tent niet op te bouwen.
Opzetten is bij de prijs inbegrepen, mocht u dit liever zelf willen doen is dit uiteraard ook mogelijk,
echter heeft dit GEEN invloed op de prijs.
Nadat wij de tent voor u hebben opgezet en wij samen met u hebben geconstateerd dat de tent
stevig op zijn plaats staat, ligt de verantwoordelijkheid van de tent bij u. Dit betekend dat u bij harde
wind de tent zelf dient af te breken om schade te voorkomen. Mocht er toch schade aan tent zijn
onstaan door welke reden dan ook, dus ook stormschade, brengen wij de reparatiekosten
bij u in rekening.
Contante betalingen dienen bij levering te worden voldaan. Wanneer u het bedrag over wil maken
geldt een betalingtermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Wanneer er niet binnen 14 dagen na de
factuurdatum is betaald, kunnen wij hier extra kosten voor in rekening brengen.
Na het lezen van onze voorwaarden vragen wij u een handtekening te zetten op de voorzijde
uit de bij ons gehuurde goederen.
van dit formulier wat betekend dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.
Vanaf een bestelbedrag van €50 of meer is bezorging in Enschede gratis.
Buiten Enschede brengen wij €0,30 per gereden kilometer in rekening.
U kunt uw bezorgtarief berekenen door op de routeplanner van de ANWB 7514 BH in te vullen en vervolgens
uw adres. Het aantal kilometers doet u dan x4. Dit is uw bezorgtarief.
Het tarief is gebaseerd op de heenreis en terugreis bij brengen, en op de heenreis en terugreis bij ophalen.
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