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Algemene Verhuurvoorwaarden Sinterklaasverhuur Gerritsen Theatercostuums
Van toepassing op het huren van Sint Nicolaas en Pietenkostuums, inclusief alle bijbehorende
artikelen en diensten.
Huursom
1. De tarieven zijn inclusief reinigingskosten en exclusief BTW.
2. De huursom dient voorafgaand aan de huurperiode in volledigheid te zijn voldaan.
3. Alleen betalingen op ING rekening nummer 377889, ten name van “GERRITSEN
THEATERCOSTUUMS ASD”, onder vermelding van het betalingskenmerk van de
reservering, kunnen worden geaccepteerd. Het betalingskenmerk staat vermeld op de
factuur.
Huurtermijn
4. De huurtermijn is een periode van 24 uur, ingaande vanaf de reserveringsdatum en -tijd.
Het einde van de huurtermijn is vermeld op uw reserveringsbevestiging.
5. De huurder is gehouden het gehuurde binnen de afgesproken termijn bij Gerritsen
Theatercostuums te doen terugbezorgen.
6. Bij te laat terugbrengen van het gehuurde wordt per periode van 24 uur de huurprijs extra
in rekening gebracht.
Annulering
7. Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de reserveringsdatum wordt de huursom
gecrediteerd.
8. Bij annulering na 14 dagen, doch tot 3 dagen voor de aanvang van de reserveringsdatum
wordt 90% van de huursom gecrediteerd.
9. Bij annulering na 3 dagen voor de aanvang van de reserveringsdatum kan de huursom niet
gecrediteerd worden.
10. Bij niet komen opdagen op de reserveringsdatum en -tijd kan de huursom niet gecrediteerd
worden.
Aansprakelijkheid
11. De huurder dient zich met een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren.
12. De huurder is gedurende de gehele huurtermijn - d.w.z. tot het moment van terugkomst van
het gehuurde bij Gerritsen Theatercostuums - volledig aansprakelijk voor vermissing of
beschadiging van het gehuurde.
13. Bij beschadiging c.q. vermissing van het gehuurde worden - zulks ter beoordeling van
Gerritsen Theatercostuums - reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening gebracht.
Vervangingskosten op basis van nieuwwaarde.
Overige bepalingen
14. Het is niet toegestaan het gehuurde door te verhuren c.q. door te lenen aan derden.
15. Tenzij hierboven anders beschreven, geldt hetgeen in het Burgerlijk Wetboek en andere
regels t.a.v. de huurovereenkomst is vastgelegd.
16. Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van
toepassing. Bevoegd is bij uitsluiting de rechtbank te Amsterdam.
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze
algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.
17. Deze voorwaarden zijn van kracht met ingang van 7 oktober 2009 en vervangen alle
voorgaande versies.

