Algemene voorwaarden bij Huurovereenkomst 2019 - OpblaaspoppenXL
1. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW. De prijzen gelden voor een
huurperiode van 24 uur. Bij een gebruiksduur van minder dan 24 uur wordt tevens de 24 uur in
rekening gebracht. Bij verbruiksduur van meer dan de overeengekomen periode behoudt
OpblaaspoppenXL zich het recht voor € 10,00 extra per dag in rekening te brengen.
2. Ontvangst en retour
De gehuurde materialen worden de dag voor de aangegeven “plaatsingsdag” bij je thuisadres of
op het aangegeven afhaalpunt bezorgd. De eerst volgende werkdag na de “plaatsingsdag”
worden de materialen thuis of op locatie opgehaald of, indien U hiervoor hebt gekozen biedt U de
materialen aan bij het aangegeven Dhl punt. Concreet betekent dit dat het gehuurde object 3
dagen in uw bezit kan zijn.
We hebben het retoursturen van het object / pakket zo goed mogelijk voorbereid.
Het is erg belangrijk dat je de retour instructie volgt: Dit bestaat uit twee onderdelen,

•
•
•

het verwijderen van het oude verzendlabel en
het goed zichtbaar maken van het nieuwe label en het verzegelen (goed afsluiten van de
kartonnen doos).
Het retourlabel is goed zichtbaar en kan door de bezorger gescand worden.

NB Indien het verzendlabel niet verwijderd wordt, dan stuurt U het pakket terug naar uw eigen
adres.
3. Bekabeling
Alle benodigde kabels en aansluitmaterialen zijn bij de apparatuur inbegrepen. Extra kabels
kunnen op verzoek worden meegeleverd.
4. Contract
Bij iedere transactie wordt automatisch een overeenkomst opgesteld. De huurder gaat op dit
moment akkoord met geldende voorwaarden. Een overeenkomst is pas definitief als deze door
OpblaaspoppenXL is bevestigd door middel van een bevestiging via email.
5. Aansprakelijkheid
Als huurder bent U te allen tijde aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade aan het
gehuurde apparaat of accessoire, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of derden.
Indien je dit wenselijk vindt kun je als huurder zelf een passende verzekering afsluiten. Van
diefstal en/of vermissing dient te allen tijde een proces verbaal te worden overlegd.
OpblaaspoppenXL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade noch voor
gevolgschade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires
welke oorzaak dan ook.
6. Transport
Wanneer je ervoor kiest om de gehuurde apparatuur te laten bezorgen per TNT/DHL/PostNL zal
OpblaaspoppenXL zich inspannen om de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste
locatie te laten afleveren. OpblaaspoppenXL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor
het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door de DHL koerier.
7. Annuleren
Uiteraard willen wij voorkomen dat u uw bestelling annuleert. Indien u annuleert dient u dit te
doen 5 werkdagen voor de daadwerkelijk geplande verzenddag. Vindt de annulering plaats na

deze periode, , zodat we beiden een kopie hiervan hebben. Annuleren doet u altijd per mail met
vermelding van bestelnummer, naam, datum en pop.
8. Betalen op rekening
Voor bedrijven is het mogelijk te betalen op rekening de factuur dient dan binnen 14 dagen na
factuurdatum aan ons te worden voldaan.
9. Te laat inleveren
We spreken in de huurafspraak een afhaaldatum of een inleverdatum af. Indien deze
overeengekomen periode niet wordt nagekomen, brengen wij € 10,00 per dag extra in rekening.
10. Schade afhandeling
Bij schade aan apparatuur, accessoires of transportmiddelen, worden de daaraan verbonden
herstelkosten bij U als huurder in rekening gebracht. Wij sturen hiervoor dan een aparte factuur
toe welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
11. Publicaties
Gebruiksaanwijzingen, instructiekaarten en of andere door OpblaaspoppenXL meegeleverde
documenten mogen onder geen beding worden gekopieerd of verspreid. Deze vallen of onder het
te verhuren merk dan wel onder het intellectueel eigendom van OpblaaspoppenXL.
12. Overige
Wanneer de algemene voorwaarden niet voorzien beslist een DGA (directeur groot
aandeelhouder) of manager klantenservice van OpblaaspoppenXL. beslissingen zijn nooit in strijd
met wettelijk bepaalde regels en normen.

