Algemene voorwaarden voor het huren van een themakist bij Ismilo
Algemeen
De kist is geschikt voor 8 kinderen, maar is uit te breiden naar 10
Het is mogelijk om de kist te mengen voor jongens en meisjes.
In de huurovereenkomst staat precies vermeld wat de inhoud van de themakist is.
Ismilo blijft te allen tijde eigenaar van de gehuurde materialen.
Het is niet toegestaan de themakist(en) met inhoud te verhuren aan derden.
Het is alleen toegestaan de themakist(en) te gebruiken onder toezicht van een volwassene.
De themakist(en) kunnen zaken bevatten die schadelijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan drie jaar.
Reservering/bestelling
Reserveringen en bestellingen kunnen telefonisch worden gedaan via nummer 06 13 45 66 79, of per e-mail
(ismilo@orange.nl).
Na ontvangst van uw reservering/bestelling ontvangt u van ons een e-mail met een bevestiging.
Reserveringen kunnen tot uiterlijk twee weken voor de reserveringsdatum kosteloos worden geannuleerd. Bij
latere annulering zal een deel van de kosten in rekening worden gebracht.
Verhuurder
Ismilo
Oranjeweg 31
1241 XN Kortenhoef
06 13 45 66 79
ismilo@orange.nl
Betalingen en ophalen themakist
Huurder haalt de themakist(en) persoonlijk af bij Ismilo en dient zich te kunnen legitimeren.
De themakist(en) wordt/worden alleen meegegeven aan de huurder na ondertekening van de huurovereenkomst
en na contante betaling van de huurprijs, borgsom en eventueel extra bestelde items.
Kosten
Kosten bedragen EUR 50 per themakist.
Borgsom
De borgsom bedraagt EUR 50 per themakist en zal worden gerestitueerd bij onbeschadigd en compleet
terugbezorgen van de themakist.
Ingeval van beschadiging zijn wij helaas genoodzaakt een schadebedrag in te houden.
Huurperiode
Deze bedraagt maximaal drie aaneengesloten dagen (zijnde de dag voor het feest, de feestdag en de dag na het
feest).
In overleg kan een langere huurperiode worden overeengekomen.
Gebruik & aansprakelijkheid
De themakist(en) mag/mogen alleen onder toezicht van volwassenen worden gebruikt.
Ismilo is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de door Ismilo
geleverde themakist(en) en toebehoren.
Het huren en gebruik van de kist(en) gebeurt geheel op eigen risico van de huurder.
Reiniging
De kleding in de kist mag niet door de huurder gewassen worden, vlekken mogen ook niet worden verwijderd.
Resten van plakband, touw en dergelijke voor bevestiging van de materialen moeten door de huurder worden
verwijderd.
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