Algemene voorwaarden:
1.

Behandel de jacuzzi als een goede huisvader. De verantwoordelijkheid voor het gebruik blijft bij de
huurder voor de gehele huurperiode.

2.

Onze jacuzzi's zijn voorzien van een stekker voor gewoon huishoudstroom. Het is verplicht de stekker
gedurende heel de huurperiode in het stopcontact te laten.

3.

Het transport door de verhuurder is naar een door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op
een voor het transportmiddel bereikbare plaats.

4.

Eens de jacuzzi geplaatst is, is het verboden voor de huurder om deze te verplaatsen.

5.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing,
verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de
huurperiode. Daaronder wordt niet verstaan schade als gevolg van normaal gebruik, ook al blijkt deze
schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode.

6.

Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door
verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten en
kost owv niet verder kunnen verhuren aan nieuwe klant voor rekening van huurder komen.

7.

Indien verhuurder aansprakelijk is voor de door huurder geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid
nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is niet
aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

8.

Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen dadelijk te worden gemeld
aan de verhuurder.

9.

Niet gemelde beschadigingen door de huurder aan de verhuurder komen voor rekening van de huurder.

10. De door de huurder gehuurde materialen blijven ten alle tijden eigendom van de verhuurder.
11. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aanspraken van derden op de gehuurde materialen van
verhuurder.
12. Het is de huurder niet toegestaan gehuurde materialen te verpanden, te verhuren of anderszins te
bezwaren.
13. De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt aan
goederen van de huurder (vloerbedekkingen, vloeren, muren, deuren, poorten, tuinaanleg,
tuinbekledingen en andere.)
14. Wanneer door overmacht de levering niet kan doorgaan, is de verhuurder gerechtigd naar keuze de
levering op te schorten of de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door
een enkele schriftelijke verklaring en zonder voorafgaandelijk rechtelijke tussenkomst te ontbinden,
zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
15. Mocht het toestel niet geplaatst kunnen worden, bv. te beperkte doorgang, wordt er 50% van de totale
waarde van de huurovereenkomst aangerekend.
16. De huurder kan kosteloos de reservering annuleren tot 72 uur voorafgaand aan de dag waarop de
huurperiode wordt aangevangen. Indien niet, wordt er 50% van de totale waarde van de
huurovereenkomst aangerekend.
17. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen
onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen
door een bepaling die wat betreft inhoud overeenkomt met de bedoeling.
Extra aandachtspunten : :
-

Vermijd alcohol of drugs tijdens het baden.
Vermijd dat kinderen zonder toezicht in de jacuzzi zitten.
Gebruik geen elektrische voorwerpen tijdens het baden (bv: gsm, radio, haardroger,....)
Gebruik alleen de producten die wij u aanbieden.
Vermijd aarde, zand en vuile stoffen om het water proper te houden.

