
Voorwaarden 
  

Bij het ophalen, geldig legitimatiebewijs meenemen met adresgegevens (evt. autopapieren). 

Betalingen geschieden à contant bij ophalen / leveren van de materialen. 

Reglement Sterk in Partyverhuur 

Alle goederen moeten schoon en kaarsvetvrij retour, tenten droog en schoon, vergeet de losse 

haringen en de stormbanden niet. Als de goederen vies terug komen word er schoonmaak kosten 

in rekening gebracht bij de huurder. 

-       Servies: € 0,09 per item 

-       Tent onder de modder: 25,- 

-       Tafel & stoelen: € 2,50 per stuk 

-       Barbecue: € 35,- 

Indien het vervoer door ons geregeld wordt, dienen de materialen gereinigd, ingepakt en 

gedemonteerd klaar te staan. Let op: papierenslingers in de tent kunnen ernstige vlekken 

veroorzaken die er niet meer uit gaan. Nieten, plakband en spijkeren in of aan de tent worden in 

rekening gebracht. 

Het niet tijdig, gedeeltelijk of niet gereinigde materialen kunnen in rekening worden gebracht. 

Indien er niemand thuis is bij een afspraak worden de bezorgkosten nogmaals geteld. 

Vanaf het moment dat de huurder de materialen in ontvangst heeft genomen, komen de 

materialen volledig voor haar of zijn risico. Vermissing, breuk, beschadiging of diefstal of 

vervreemding komt ten laste van de huurder. Let op losse theelichtjes geven brandvlekken, kijk 

ook uit met kaarsvet. Ook gloeilampen tegen het tentdoek hangen geeft brandgaten. 

Breuk, manco, of beschadiging aan onze materialen dienen per ommegaand te worden gemeld. 

Mocht dit niet gebeuren dan kan de huurder hier geen aanspraak meer op maken bij het 

retourneren van de materialen. 

De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde materialen bij verkeerd gebruik of beschadiging 

daarvan. Reparatie of vervanging komt geheel ten laste van de huurder. Laat geen spullen 

onbewaakt of in de regen staan. Bij diefstal wordt er 75% van de nieuwprijs bij de huurder in 

rekening gebracht. 



Betalingen geschieden a contant bij aflevering van de materialen, bij niet contante betaling 

kunnen er administratiekosten in rekening gebracht worden. 

Sterk in Partyverhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor calamiteiten of brand. 

(Gasheater – BBQ – Gasfornhuis – Roken) 

Al onze prijzen zijn exclusief B.T.W., vervoerskosten, demontage en montage en reinigen van de 

materialen. 

Annuleringen kunnen kosteloos tot 2 dagen voor aanvang huurdata geschieden, daarna kan er 

50% in rekening worden gebracht. 

Leveringen zijn alleen op de begane grond of anders afgesproken. 

Geldig legitimatie bewijs verplicht met adresvermelding (evt. autopapieren). 

Borg 

Borg wordt berekend (of anders met u afgesproken) op het totaalbedrag! 

- U huurt tot een bedrag van 100,- dan berekenen wij geen borg 

- Uw huur bedrag zit tussen de 100,- & 200,- dan bereken wij een borg van 75,- 

- Uw huur bedrag zit tussen de 200,- & 300,- dan bereken wij een borg van 150,- 

- Uw huur bedrag zit tussen de 300,- & 400,- dan bereken wij een borg van 225,- 

- Boven een huur bedrag van 400,- word er contact met u op genomen! 

U krijgt de borg terug, als de producten in goede staat terug worden gebracht!! 

Voorwaarden borg 

- Borg wordt altijd contant betaald. 

- Borgsom wordt nooit hoger dan 400,- euro. 

- Bij defect glaswerk word er 1,- euro per glas/asbak in rekening gebracht. 

- Als de goederen defect terug komen word er borg ingehouden. 

- Sterk in Partyverhuur kan als er geen borg betaald is de schade verhalen bij de huurder tot 

75%. 

- Bij schade aan het product waardoor deze niet meer bruikbaar is word er 75% van de nieuwprijs 

in rekening gebracht bij de huurder. 

- Als men bij schade niet wil betalen worden de kosten van de deurwaarder bij de huurder in 

rekening gebracht. 



Sterk in Partyverhuur 

Noordererf 5 

4271 CG Dussen (NB) 

Tel.: 06-51 71 43 64 

info@sterkinpartyverhuur.nl 

 


