Voorwaarden verhuur door Pietenatelier.
Algemene voorwaarden voor het huren van een Piet, Sint of ander kostuum van Pietenatelier.
1. Toepasselijkheid
1.a Op alle reserveringen en huurovereenkomsten van Pietenatelier zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.b Het accepteren van een huurovereenkomst houdt in dat u de inhoud van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
2. Overeenkomsten
2.a Een overeenkomst komt slechts tot stand na het tekenen van de afhaal-/aflever- bon van uw huurovereenkomst door
Pietenatelier.
3. Prijzen en betalingen
3.a De vermelde prijzen voor de aangeboden kostuums en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten,
belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.b Onze huurprijzen gelden voor de verhuur op de dag zoals overeen gekomen en/ of vermeld in de offerte. Bij overschrijding
van de huurtermijn zonder overleg, zullen er extra huurkosten per dag in rekening gebracht worden.
3.c De huurder dient bij de huur van kleding, indien gevraagd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
3.d Bij het huren voor een langere periode, wordt de huurprijs bepaald op basis van het aantal dagen dat de kleding wordt
gedragen. Dit gebeurt altijd in overleg met Pietenatelier.
3.e Bij verhuur dient men de borg bij levering of afhalen te betalen in contanten.
3.f Bij de verhuur van kleding wordt altijd een datum/ tijd van retour met u afgesproken.
3.g U krijgt bij de huur altijd een schriftelijk bewijs van het geen u betaald heeft aan huur + borg. Tevens wordt de ophaal- en
retourdatum aangegeven.
3.h Bij het te laat terugbrengen van kleding wordt een extra dag in rekening gebracht.
3.i De kleding dient te worden teruggebracht in de staat zoals deze aan u is overhandigd.
3.j U dient naast de kleding ook de meegeleverde kledinghangers en kledinghoezen retour in te leveren.
3.k Wordt er beschadiging aan de kleding geconstateerd voordat deze wordt verhuurd, zal Pietenatelier hiervan een aantekening
maken.
3.l De kleding die aan uw verhuurt is mag u zelf niet reinigen of veranderd worden tenzij anders overeengekomen met
Pietenatelier.
4. Aansprakelijkheid
4.a Eventuele afwijkingen op de afbeeldingen op onze website in kleur/model kunnen voorkomen.
4.b Pietenatelier erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, veroorzaakt door het gebruik van materialen of
producten geleverd door Pietenatelier.
5. Bestellingen/communicatie
5a Pietenatelier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten in bestellingen of communicatie ontstaan door
technologie:( zoals internetverbindingen)
6. Overmacht
6.a Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pietenatelier in geval van overmacht het recht om, naar eigen
keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pietenatelier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.b Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pietenatelier kan worden toegerekend, omdat zij niet
te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
7. Diverse
7.a Vervangkosten van beschadigde of vermiste accessoires betreffen:
•
•
•
•
•
•
•

Veren: € 7,50
Handschoenen: €12,50
Pietenpruik: €20,00
Schoengespen: €12,50
Manchetjes: €15,Kraag: €15,Ring Sint: €10,00(deze prijzen zijn inc 21% btw)

7b. Beschadigde of vermiste kostuum delen zullen per onderdeel op basis van vervanging, in rekening worden gebracht incl.
eventueel gederfde inkomsten.
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