ALGEMENE VOORWAARDEN
* Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes met betrekking tot de verhuur van materiaal gesloten met
T vd Ploeg Handelsonderneming (tevens handelend onder de naam HUURPLOEG.NL), Herenweg 124, 8435WZ te Donkerbroek
Offerte
* Offertes zijn voor beide partijen vrijblijvend en geldig totdat u tot bestelling overgaat.
Huurprijs
* De huurprijs wordt bepaald aan de hand van onze administratie, deze is beslissend tot dat het tegenbewijs door de huurder is geleverd.
* Voor rekening van huurder zijn alle rechten, belastingen en legeskosten die in verband met de huurovereenkomst worden geheven.
* Bedragen op de offertes en bevestigingen zijn exclusief de BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Huurtermijn
* de standaard huurtermijn bedraagt 1 dag tenzij anders overeengekomen.
* De huurtermijn vangt aan en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde kalenderdagen.
Annulering
* Een annulering staat wettelijk vast indien deze aangetekend door ons is ontvangen of persoonlijk bij ons is afgegeven en door ons is bevestigd.
* Bij annulering binnen 90 dagen voor de leveringsdatum kan 50% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht.
* Bij annulering binnen 30 dagen voor de leveringsdatum kan 90% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht.
* Bij annulering binnen 14 dagen voor de leveringsdatum kan 100% van de overeengekomen huurprijs aan de huurder in rekening worden gebracht.
* Bij sneeuw, vorst of stormachtige weersomstandigheden kan vd Ploeg de overeenkomst annuleren en/of de gehuurde materialen terug halen, de huurder
kan vd Ploeg hiervoor niet aansprakelijk stellen en de gemaakte kosten niet verhalen.
Aflevering
* De huurder zorgt er voor dat het terrein goed bereikbaar is en dat de ondergrond vlak en vrij van obstakels is.
* De huurder heeft het recht om het materiaal bij levering te (laten) keuren, indien de huurder geen gebruik maakt van dit recht dan heeft de huurder het
materiaal in goede en gebruiksklare staat ontvangen.
* Reclame over een defect of tekort dienen direct na ontvangst van het materiaal mondeling of telefonisch te worden gemeld, reclames achteraf worden niet
gehonoreerd.
Gebruik en wederzijdse verplichtingen
* Alle gehuurde materialen blijven eigendom van de vd Ploeg.
* de huurder is verplicht het materiaal tijdens de huurtermijn in goede staat te onderhouden en te gebruiken volgens de bestemming.
* vd Ploeg is bevoegd om tijdens de overeengekomen huurtermijn controle uit te (laten) oefenen op het gehuurde materiaal.
* Het is het niet toegestaan om de gehuurde materialen weg te voeren van het overeengekomen aanvoer adres. Afwijking is slechts toegestaan met
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van vd Ploeg.
* Huurder is bekend met de toestand van het terrein en is aansprakelijk voor schade die aan het terrein wordt toegebracht, zowel boven als onder de grond.
vd Ploeg dient zich bij het plaatsen van de materialen te houden aan de aanwijzingen zoals die door de huurder worden gegeven
* Het is niet toegestaan om aan of op de gehuurde goederen te plakken, knippen, spijkeren, nieten, schilderen of andere veranderingen aan te brengen,
de kosten voor reparatie, reiniging of vervanging zijn voor rekening van de huurder.
Aansprakelijkheid
* vd Ploeg kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt aan de huurder of aan derden zowel tijdens de opbouw, afbraak of
stand van de gehuurde materialen.
De huurder dient hiervoor een aansprakelijkheid verzekering af te sluiten.
* De huurder is verantwoordelijk voor ongevallen die veroorzaakt worden door vrijwillig personeel c.q. helpers. vd Ploeg is niet aansprakelijk voor de helpers
en voor de schade die zij oplopen of aan derden berokkenen.
* alle kosten die voortkomen uit verkeerde plaatsing, in strijd met de wet- en regelgeving zijn voor rekening van de huurder.
* De huurder is verantwoordelijk voor alle gehuurde materialen, bij beschadiging en vermissing wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht.
* vd Ploeg kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de bestelling te laat wordt geleverd of dat haar mensen te laat arriveren, door overmacht als file,
ongelukken, pech onderweg, of het niet kunnen vinden van het opgegeven adres.
Retourlevering
* Het materiaal dient te worden terug geleverd in de staat zoals het door vd Ploeg is aangeleverd.
* indien de materialen onvoldoende schoon zijn, worden er reinigingskosten in rekening gebracht.
* Tellen en inspectie van de materialen gebeurt bij retourlevering, vd Ploeg kan echter ook achteraf vaststellen dat er materialen zijn beschadigd, missen of
niet schoon zijn en hiervoor de kosten in rekening brengen.
Drank afname
* Geleverde drank gaat altijd op nacalculatie. Het eindbedrag kan lager of hoger uitkomen, naar gelang er wordt gedronken.
* Van de door u bestelde en door ons retour genomen dranken, wordt 90 % gecrediteerd. Alleen de niet aangebroken flessen en niet aangesloten vaten bier
worden gecrediteerd.
* Van achtergebleven flessen of vaten waarop statiegeld zit, wordt het statiegeld in rekening gebracht.
Betaling
* Alle betalingen zijn á contant bij aflevering tenzij anders overeengekomen.
* Bij betalingen achteraf hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen, het bedrag kan worden overgemaakt op onze bankrekening 3146.54.364 of
contant worden betaald op ons postadres.
* Indien de huurder niet voldoet aan zijn betalingsverplichting dan wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de dag dat de huurder in gebreke is.
* Als de betaling moet worden bewerkstelligd door derden dan zijn alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de huurder.
* Reclame en of een tegenvordering geven niet het recht om betaling te weigeren of op te schorten.
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