Algemene voorwaarden Qui-Vive Evenementen en Attractieverhuur
gevestigd te Middelburg, Arnesteinweg 48H
Verplichtingen huurder:
Huurder is verplicht meegeleverde instructiemap / gebruiksaanwijzing te lezen en zich daar aan te houden.
Huurder is verplicht zelf de veiligheidsinstructies te lezen en zich daar aan te houden.
Aanleveren / Afleveren:
De attractie kan in overleg de dag voor de huurdatum voor 16.00 uur worden afgehaald dan wel bezorgd.
In geval van bezorging brengen wij bezorg en reiskosten in rekening. (zie prijslijst)
U dient de attractie na de huurdag voor 9.30 uur terug te brengen.
In onderling overleg kan in bepaalde gevallen hiervan worden afgeweken.
Voorzieningen:
U dient zelf zorg te dragen voor een verlengsnoer, deze kan echter eventueel bij ons gehuurd worden.
U dient zelf zorg te dragen voor een aanhangwagen of ander vervoer, deze kan ook bij ons gehuurd worden.
Inspectie:
De huurder is gehouden om de aan hem verhuurde zaken voorafgaand aan de ingebruikneming en of installatie te inspecteren.
Klachten wegens één of meerdere kennelijke gebreken dienen binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn ontdekt of
redelijkerwijze ontdekt hadden moeten worden, direct na ontdekking telefonisch aan de verhuurder onder opgave van redenen
te worden medegedeeld. In het geval van in gebreke blijven vervallen alle rechten. Onderbreking van het genot van het
gehuurde, door welke oorzaak dan ook komt niet voor reclame in aanmerking. Reclames betreffende facturen dienen binnen 8
dagen schriftelijk ter kennis te worden gebracht.
Zorg voor de materialen:
Attracties worden goed en schoon aangeleverd, bij retour verwachten wij dat de attractie in dezelfde staat verkeert waarop u
hem heeft meegenomen. De huurder is verplicht om de aan hem verhuurde zaken te gebruiken overeenkomstig het doel
waarvoor deze bestemd zijn. De huurder is aansprakelijk voor schade die door de huurder dan wel door derden wordt
toegebracht aan het materiaal. Indien wij schade en/of tekortkomingen aan het materiaal constateren wordt deze bij de huurder
in rekening gebracht.
Qui-Vive adviseert huurder om een evenementenverzekering af te sluiten.
Onder schade en of tekortkomingen verstaan wij onderstaande zaken:
Bij slecht of nauwelijks opgevouwen luchtkussens kunnen wij € 60,00 in rekening brengen.
Bij beschadiging aan attractie en/ of het ontbreken van materiaal van attractie kunnen wij de kosten in rekening die de
leverancier voor de herstelwerkzaamheden rekent.
Bij scheuren en of gaten in het springkussen kunnen wij de kosten in rekening brengen die de leverancier voor de
herstelwerkzaamheden rekent.
Bij bezorgen en uitvoering door Qui Vive:
Op plaats van optreden is vanaf meldtijd tot einde evenementen een contactpersoon aanwezig van uw organisatie en zal de
entertainers van Qui-Vive ontvangen en hen de plaats wijzen waar ze kunnen uitvoeren/ bezorgen.
De contactpersoon dient van tevoren bekent te zijn bij Qui-Vive.
Er moet een gelegenheid zijn voor entertainers om zich om te kleden en waar ze e.v. een pauze kunnen houden.
De entertainers zijn niet verantwoordelijk voor het begeleiden van kinderen, ze zijn er om een evenement uit te voeren niet om
als oppas te fungeren.
Qui-Vive is niet verantwoordelijk voor het aanmelden van muziekgebruik bij de BUMA. Dit dient de huurder zelf te regelen, voor
advies of vragen hierover kunt u bij ons terecht.
Aansprakelijkheid:
Qui-Vive aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en of letsel bij personen bij het gebruik van de materialen en of
luchtkussens. Qui-Vive is niet aansprakelijk indien de tekortkomingen het gevolg zijn van overmacht.
Huurder is verantwoordelijk voor de materialen tijdens de gehele periode die op het reserveringsformulier vermeld staat.
Verplichtingen:
De verhuurder behoudt zich het recht voor te verlangen dat de huurder de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk vooruit
voldoet. De huurder zal de totale overeengekomen prijs of van een gedeeltelijke vooruitbetaling het restant daarvan naar keuze
van de verhuurder contant dan wel uiterlijk binnen 7 dagen te voldoen. Elke attractie die u huurt moet begeleid worden door een
begeleider van minimaal 16 jaar.
Annulering van de overeenkomst:
Bij annuleren minstens 1 week voor huurdatum
Bij annuleren binnen de week van huurdatum
Bij annuleren 1 dag voor huurdatum of op de dag zelf

>
>
>

wordt 30% in rekening gebracht
wordt 50% in rekening gebracht
wordt 100% in rekening gebracht

Bij zeer slecht weer:
Qui-Vive is niet verantwoordelijk om een alternatief aan te bieden, zowel op het gebied van materialen als locaties.
Bij niet doorgaan door slecht weer zal het factuurbedrag in rekening worden gebracht.
Bij het ondertekenen van een offerte of bevestiging gaat de huurder akkoord met deze voorwaarden.

