1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle huurovereenkomsten tussen MiNi Partyverhuur en huurder.
1.2. Eventuele afwijkende voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen MiNi
Partyverhuur en huurder. Huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

2. Aansprakelijkheid
2.1. MINI Partyverhuur is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de door MINI Partyverhuur
verhuurde goederen.
2.2.De huurperiode gaat in vanaf het tijdstip dat de goederen woorden geleverd of opgehaald tot er met het moment dat
de goederen terug zijn bij MiNi partverhuur.
2.3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade zoals beschadigingen aan materialen, verlies, vernietiging en/of
diefstal aan de goederen, toegebracht tijdens de huurperiode.
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder
toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
Indien bij teruggave van de gehuurde materialen aan de MiNi Partyverhuur blijkt dat de gehuurde goederen beschadigd zijn
en de huurder niet direct na ontvangst van het gehuurde gebreken, manco's of andere klachten heeft gemeld, komen de
kosten van reparatie voor rekening van de huurder. Indien reparatie niet mogelijk is, of de kosten hiervan meer zijn dan de
vervangingswaarden, dat de reparatie niet van de verhuurder gevergd kan worden, is de huurder een schadevergoeding ter
hoogte van de nieuwwaarde van het gehuurde verschuldigd.
2.4. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materiaal. Huurder
vrijwaart MiNi Partyverhuur voor alle aanspraken van huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade. De huurder
dient zich zo nodig passend te verzekeren tegen bijvoorbeeld brand, diefstal, storm/blikseminslag, vernieling, enzovoorts.
2.5. Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle te maken of
gemaakte kosten door MiNi Partyverhuur, inclusief alle gerechtelijke en/of buiten gerechtelijke kosten voor rekening van
de huurder komen.

3. Ophalen, afleveren en retourneren
3.1. De tijden van het ophalen, afleveren en retourneren van de gehuurde producten, dienen nader te worden bepaald.
Indien u ervoor kiest de door u gehuurde producten door ons te laten afleveren, worden deze normaliter na 18.00 uur op
de dag voorafgaande aan de dag waarop u de producten heeft gehuurd afgeleverd.
3.2. Indien huurder ervoor kiest om het gehuurde zelf te transporteren is huurder zelf verantwoordelijk voor
transportkosten en/of schade aan het gehuurde.
3.3. De huurder is zelf verantwoordelijk dat de uiteindelijke locatie volledig bereikbaar is voor bezorging.
3.4. MiNi Partyverhuur informeert de huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Aan deze
opgegeven tijden kan de huurder geen rechten aan ontlenen.
3.5. Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip
aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van de gehuurde materialen. Indien de huurder hieraan niet voldoet,
behoudt MiNi Partyverhuur zich het recht voor kosten in rekening te brengen.
3.6. Bij het afhalen van de gehuurde goederen is het verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.

4. Betaling
4.1. De betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur binnen te zijn, tenzij anders
overeengekomen.
4.2. MiNi Partyverhuur kan een vooruitbetaling verlangen van de huursom of een deel daarvan.
4.3. Mocht er niet voldaan worden aan de betalingstermijn van 14 dagen, kan de verhuurder de huurder een boete
opleggen van € 5,- per dag.
4.4. MiNi Partyverhuur kan een borg verlangen aan de hand van de totale huursom en/of het aantal goederen. Deze borg
dient altijd contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Deze borg wordt contant terugbetaald indien de gehuurde goederen schoon, compleet en zonder schade worden
geretourneerd.

5. Prijzen
5.1. De vermelde prijzen op de website www.MiNiPartyverhuur.com zijn inclusief BTW. Op de prijzen kunnen geen rechten
worden ontleend.

6. Annuleren
6.1. Bij 7 dagen voorafgaand aan de levering word bij annulering een schadevergoeding gerekend van 10% van de totale
factuurprijs.
6.2. Bij 24 uur voorafgaand aan de levering word bij annulering een schadevergoeding gerekend van 50% van de totale
factuurprijs.
6.3 MiNi Partyverhuur behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te
annuleren, zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.
Bij slechte weersomstandigheden word verstaan, zware windstoten, onweer en enige ander gevaar bij het opbouwen van
de gehuurde goederen, waarbij mens en goederen met risico lopen op schade.

7. Onderverhuur
7.1. Ten alle tijden blijven de gehuurde materialen eigendom van de verhuurder MiNi Partyverhuur.
7.2. Het is niet toegestaan dat de huurder de gehuurde materialen verhuurd of verpand of op welke manier dan ook
uitgeeft aan derden.

8. Reiniging en onderhoud
De schoonmaakkosten voor een tent bedragen €25, per tent wanneer er sprake is van aanzienlijke sporen van zand,
modder, gemaaidgras, e.d. ter beoordeling van een medewerker van MiNi Partyverhuur. De tenten mogen wel nat worden
ingeleverd als gevolg van regen, daar zijn geen kosten aan verbonden.

9. Gebruiksvoorwaarden huurder
9.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventuele verstrekte
aanwijzingen of gebruiks-voorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd.
9.2 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de
verhuurder.
9.3 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode. De huurder dient
zich zo nodig passend te verzekeren.
9.4 De huurperiode vangt aan vanaf het moment at de goederen woorden geleverd en eindigt pas na terugontvangst en
controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst.

10. Tenten
10.1 Bij gebruik van papieren versieringen in de tent, dienen deze zodanig opgehangen te worden dat deze niet in
aanraking kunnen komen met het tentzeil. Dit is omdat wanneer papieren versiering nat wordt door bijvoorbeeld
condensvorming, deze kunnen afgeven aan de zeilen door de verf die hierin verwerkt zit.
Wanneer er toch verf op de zeilen zit door bijvoorbeeld gebruik van versieringen en dit niet te verwijderen is zonder
blijvende beschadiging, zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen voor het beschadigde zeil.
10.2 Eventuele versiering(en) / verlichting(en) die door huurder zelf zijn opgehangen, dienen verwijderd te zijn voor
aanvang van de afbouw van de tent(en).
10.3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue, vuurkorven e.d. in de tent te gebruiken.
Verwarmingsbronnen, zoals terrasheaters, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen ,
dat er geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
10.4. Bij het opbouwen en afbouwen van onze tenten kan worden verwacht dat huurder hulp biedt ................................
10. Huurder dient voor reservering én bezorging te beschikken over voldoende ruimte om tent, tafels, heaters, etc. te
plaatsen. Indien bij het opzetten van de tent(en) blijkt dat de tent(en) hier volgens het oordeel van MiNi Partyverhuur niet
gebouwd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. MiNi Partyverhuur kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele vervolg schade door het niet kunnen opbouwen van de tent(en).

11. Offerte
11.1 De verhuurprijzen zijn te vinden op de website van minipartyverhuur.com. Als u een pakket op maat wilt, is het altijd
mogelijk om geheel vrijblijvend een offerte op te vragen. Deze offerte is niet bindend en is geldig gedurende 3 weken na
ontvangst.

12. Geschillen
12.1. Op alle overeenkomsten tussen huurder en MiNi Partyverhuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen MiNi Partyverhuur en huurder die mochten ontstaan nav. een rechtsbetrekking, zullen worden
voorgelegd aan de bijgevoegde rechter van de plaats van vestiging van MiNi Partyverhuur.
12.3. indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd
van kracht. Partijen komen overheen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft
inhoud overeenkomt met de bedoeling.

