KLAASSEN VERHUUR VAN FEESTPOPPEN
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
 Huurder dient zich bij het afhalen te legitimeren.
 De huurovereenkomst wordt ondertekend, en gaat in bij het afhalen van het
opblaasfiguur; op dat moment dient u de huurprijs en borg (á €100,-) te betalen.
 Het huurbedrag, inclusief borg, dient u bij afhalen contant te voldoen.
 De huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opblaasfiguur gedurende
de huurperiode.
 Zorg ten allen tijde voor een 220V aansluiting met randaarde.
 Zorg voor een schone ondergrond bij het opzetten/afbreken van het opblaasfiguur.
 Zet het opblaasfiguur niet op of nabij afgronden, wateren of andere gevaarlijke
plekken.
 Zet het opblaasfiguur niet neer naast of op plekken waar het figuur schade kan
oplopen zoals bij dakgoten, bomen, hekwerk en struiken.
 Het is niet toegestaan opblaasfiguren te beplakken, te beschrijven of er andere
voorwerpen aan te bevestigen dan meegeleverd.
 U wordt verzocht maatregelen te treffen om schade aan opblaasfiguren te
voorkomen, bijvoorbeeld storm/sneeuw/vandalisme.
 Huurder heeft de plicht bij harde wind (boven windkracht 5) het opblaasfiguur binnen
te halen c.q. niet op te zetten.
 Het is niet toegestaan de opblaasfiguren te verhuren aan derden.
 Na afloop van de huurperiode brengt u het opblaasfiguur op de afgesproken tijd weer
retour.
 Bij het te vroeg terug bezorgen van het opblaasfiguur moet toch de volledig
afgesproken huurperiode worden voldaan.
 Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes ingepakt in dezelfde staat
retour te worden gebracht.
 De bijbehorende blower dient u apart van de transporttas te vervoeren.
 De haringen dienen in het daarvoor bestemde tasje te worden verpakt.
 Neem de bijgeleverde instructiekaart (zie transporttas) goed door alvorens u het
opblaasfiguur opzet.
 Huurder kan Klaassen Verhuur van feestpoppen op geen enkele wijze aansprakelijk
stellen voor schade of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van
onze opblaasfiguren.
 Bij twijfel of vragen dient u ten alle tijden contact op te nemen met de verhuurder.
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