Partyverhuur Gooi verhuurt statafels, partytenten, barbeques, terraswarmers, bekers en glazen, en nog veel meer om uw feest of partij mee
te organiseren! Heeft u een feest, bruiloft, receptie, BBQ, verjaardag, of evenement neem dan vooral een kijkje op de website
www.partyverhuurgooi.nl!
Wij richten ons op de regio Gooi: Huizen, Hilversum, Blaricum, Baarn, Laren, Bussum, Naarden en Eemnes.
Andere locaties op aanvraag.

Algemene voorwaarden
Wij, Partyverhuur Gooi, hebben de volgende algemene voorwaarden opgesteld, zodat u als
huurder overzichtelijk en duidelijk weet waar u aan toe bent:
1. Bij elke huurovereenkomst dient een geldig, Nederlands legitimatie bewijs te worden getoond
van de huurder.
2. Partyverhuur Gooi is op geen enkele manier aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële
schade onstaand door één van onze producten.
3. Een huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd voorafgaande aan de huurperiode.
4. De aangevraagde offerte is pas definitief na bevestiging vanaf onze zijde.
5. Betaling dient vooraf van de huurperiode á contant te geschieden. Dit kan gebeuren tijdens het
ophalen of tijdens de levering van onze producten.
6. Bij elke huurovereenkomst dient een borg te worden betaald van 2 keer het totale huurbedrag,
met een maximum van 100,- Euro. Na teruggave en controle van onze producten zal deze borg
worden geretouneerd.
7. Producten dienen na een huurperiode schoon, compleet en op de zelfde wijze zoals bij levering
te zijn verpakt, worden geretourneerd aan ons als verhuurder.
8. Indien er producten kapot, beschadigd en/of vies retour komen naar ons als verhuurder zullen
de kosten om onze producten te herstellen worden ingehouden van de betaalde borg. Indien de
schade groter is dan de borg zal dit verhaald worden op de huurder.
9. Indien u er voor kiest om onze producten te laten bezorgen, op te halen en op te laten zetten,
zitten hier extra kosten aan vast. De kosten hiervoor zijn te vinden op onze internetsite.
10. Producten zijn tijdens de huurperiode niet verzekerd, de huurder dient hier zelf zorg voor te
dragen.
11. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze internetsite:
www.partyverhuurgooi.nl
12. Wij, als verhuurder, hebben het recht de overeenkomst met de huurder te beëindigen, wanneer
wij vrezen dat de huurder niet aan deze algemene voorwaarden kan voldoen.
13. Een uitgebreidere versie van onze algemene voorwaarden is bij ons op te vragen.
14. Partyverhuur Gooi is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 32166212.

