
Algemene Voorwaarden

Verhuurder:
ALeonis Verhuur, Hofstraat 15 te Sprundel
Feestpoppenpaleis, onderdeel van ALeonis Verhuur

Huurder: Iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder

Overeenkomst: schriftelijke (email), telefonische bevestiging.

Materialen waaronder:
- Feestpoppen en opblaasfiguren, feestvlaggen, (sta)tafels,

stoelen, verwarming, verlichting, glaswerk etc. etc.
- Overige aanverwante materialen en accessoires die nodig

zijn bij het opzetten – of inrichten - van bovenstaande
materialen.

Een korte samenvatting van onze Algemene Voorwaarden,
voor de uitgebreide Voorwaarden leest u verder.

1. Alle offertes van Verhuurder zijn geheel vrijblijvend.
2. Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders

wordt aangegeven.
3. Uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig tenzij schriftelijk

anders overeengekomen. De aangevraagde offerte is pas
definitief na schriftelijke bevestiging van Verhuurder
voorafgaand aan de huurperiode.

4. Bij het ophalen van materialen is de Huurder verplicht een
geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of
paspoort te tonen.

5. Bij elke huurovereenkomst kan borg in rekening worden
gebracht. Deze wordt bij het retourneren met u verrekend,
mits er geen gebreken worden geconstateerd.

6. Betaling dient vooraf aan de huurperiode contant te
geschieden, tenzij anders besproken. Dit kan gebeuren
tijdens het bezorgen en voor het opzetten van onze
materialen.

7. Indien u ervoor kiest om onze materialen te laten
bezorgen, op te laten zetten en op te halen, kunnen hier
extra kosten aan verbonden zijn. Informeer vooraf naar de
mogelijkheden.

8. Materialen zijn tijdens de huurperiode niet verzekerd, de
Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

9. Materialen dienen na een huurperiode schoon, compleet
en op dezelfde wijze zoals bij levering te zijn verpakt,
worden geretourneerd aan Verhuurder.

10. Indien er materialen verloren zijn, beschadigd en / of vies
retour komen naar Verhuurder zullen de kosten in
rekening worden gebracht aan de Huurder.

11. Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met de
Huurder op elk moment te beëindigen, wanneer wordt
gevreesd dat de Huurder niet aan deze Algemene
Voorwaarden kan voldoen.

12. Verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor
lichamelijke en / of materiële schade ontstaan door één
van onze materialen.

13. ALeonis Verhuur staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Breda, onder nummer: 51130467.

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens terug te vinden
op onze website: www.feestpoppenpaleis.nl

Let op !
- Materialen zijn tijdens het bezit van Huurder NIET

verzekerd. Huurder dient hier desgewenst zelf zorg voor te
dragen.

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes en huurovereenkomsten evenals op de
uitvoering daarvan door Verhuurder, gedaan aan en / of
aangegaan met derden, hierna te noemen Huurder.

1.1. Verankering:
- voor het gebruik van feestpoppen en opblaasfiguren

moet het mogelijk zijn om verankeringen aan te
brengen. Dit gebeurt d.m.v. stalen grondpennen.

1.2. Verhuur van de volgende materialen is niet inbegrepen:
- stroomtoevoerleidingen en stroomverbruik.

2. Toepasselijkheid
2.1. de voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons

verhuurde materialen.

3. Totstandkoming
3.1. de afspraak voor verhuur van de materialen komt tot

stand op het moment dat de Huurder mondeling of per
email een bevestiging doet uitgaan en deze door
Verhuurder is bevestigd.

3.2. bij afhalen, het ogenblik dat de Huurder de materialen
in ontvangst neemt bij Verhuurder.

4. Reserveringen en annuleren
4.1. reserveringen zijn van kracht na schriftelijke

bevestiging door Verhuurder.
4.2. het is mogelijk om materialen vrijblijvend bij ons te

reserveren. Mocht zich onverhoopt een andere Huurder
melden voor dezelfde datum en materiaal, dan zullen
wij o.b.v. beschikbaarheid van de materialen met u als
Huurder in contact treden om daarmee de reservering
definitief te bevestigen of deze te laten vervallen.

4.3. annuleren zonder kosten is mogelijk tot 2 weken voor
verhuurdatum.

4.4. annulering van materialen is mogelijk, doch met de
navolgende regeling, en inachtneming van*:
- bij annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde

verhuurdatum zal 25% van de huursom in rekening
worden gebracht.

- bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde
verhuurdatum zal 50% van de huursom in rekening
worden gebracht.

- bij annulering binnen 2 dagen voor de gereserveerde
verhuurdatum zal de volledige huursom in rekening
worden gebracht.

5. Huurperiode
5.1. de standaard duur van de huur is 3 dagen.
5.2. de huur kan telkens met 1 dag worden verlengd – mits

materialen beschikbaar zijn.

6. Controle
6.1. Huurder moet bij ingebruikname van de materialen een

visuele controle uitoefenen. Indien er gebreken,
manco's of andere klachten zijn, dient de Huurder dit
direct te melden bij Verhuurder

6.2. door ingebruikname van de materialen wordt elke
verantwoording door de Huurder overgenomen en zijn
géén gebreken geconstateerd.

7. Betaling
7.1. Via betaalverzoek, of 100% contant bij oplevering,

tenzij schriftelijk anders afgesproken.
7.2. in geval van niet tijdige betaling is de Huurder van

rechtswege in verzuim en heeft Verhuurder zonder
enige ingebrekestelling het recht op de wettelijke rente
en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een
minimum van 15% van de hoofdsom.

7.3. Huur:
- zoals omschreven in de tarieven van Verhuurder

zijn materialen inclusief BTW tenzij anders
vermeld.

7.4. Evt. borg:
- dient bij oplevering van materialen contant te

worden voldaan en dient als aanbetaling voor
eventuele schade.

- indien er materialen ontbreken, kapot,
beschadigd en / of vies retour komen naar
Verhuurder zullen de kosten om onze
materialen te vervangen, reinigen en / of
herstellen worden ingehouden van de evt.
betaalde borg. Is er geen sprake van borg, dan
zullen de verwante kosten bij de Huurder in
rekening worden gebracht

- indien de schade groter is dan de borg zal dit
verhaald worden op de Huurder.

8. Verplichtingen van de Huurder
8.1. Huurder verplicht zich om:

8.1.1. materialen correct en slechts in
overeenstemming met de bepalingen van deze
overeenkomst te gebruiken.

8.1.2. om binnen redelijke grenzen al die maatregelen
te nemen die schade (hadden) kunnen
voorkomen of beperken.

8.1.3. Verhuurder te allen tijde toegang te verlenen
tot zijn materialen.

8.1.4. op de datum van levering aanwezig te zijn.
Hiertoe wordt een bezorgafspraak gemaakt
tussen Huurder en Verhuurder. Mocht
desondanks niemand aanwezig zijn - en
materialen dientengevolge niet kunnen worden
opgebouwd en / of afgebroken - zullen extra
kosten in rekening kunnen worden gebracht.

8.1.5. geen wijzigingen aan materialen aan te
brengen en deze niet onbewaakt te laten staan.

8.1.6. materialen niet zonder schriftelijk toestemming
van Verhuurder weder- of onder te verhuren en
/ of beschikbaar te stellen aan derden.

8.1.7. alle kosten t.l.v. belastingen, boetes,
vergunningen en evt. verdere kosten die
voortvloeien uit het gebruik van de materialen
te zullen vergoeden.

9. Aansprakelijkheid
9.1.Verhuurder garandeert dat:

9.1.1. gehuurde materialen voldoen aan de
gebruikelijk eisen en normen die daaraan
redelijkerwijs mogen worden gesteld.

9.2. Overmacht:
9.1.1. onder overmacht kan worden verstaan: oproer,

diefstal, beschadiging, transportproblemen e.d.
waardoor materialen niet in alle redelijkheid
kunnen worden opgebouwd, dan wel
afgebroken.

9.1.2. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij
slechte weersomstandigheden, een en ander
uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder, de
huurovereenkomst ter zake de materialen te
annuleren zonder dat dit de Huurder het recht
geeft om schadevergoeding of enige andere
vergoeding te vorderen.

10. Schade en schadevergoeding
10.1. de Huurder draagt het contractuele en wettelijke

risico van zgn. producten- en
dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment dat de
materialen ter beschikking worden gesteld tot het
tijdstip dat de materialen weer in het bezit van de
Verhuurder zijn gekomen. Gedurende de in de vorige
zin vermelde periode vrijwaart de Huurder daarmee
de Verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in
verband met de gehuurde materialen jegens de
Verhuurder mochten doen gelden.

10.2. Huurder is aansprakelijk voor verlies, beschadiging,
breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de
huurmaterialen en is verplicht alle hieruit
voortvloeiende schade aan Verhuurder te vergoeden.
De schade wordt bij terugkomst door Verhuurder
vastgesteld, en aan Huurder meegedeeld. In deze
gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast
wordt de vervangingswaarde van verlies en / of
herstelkosten bij beschadiging of vermissing van en
aan goederen aan de Huurder in rekening gebracht.

10.3. schade die aan de Huurder of aan derden direct of
indirect, roerend of onroerend, als gevolg van van
het gebruik van de gehuurde goederen zou kunnen
ontstaan, is Verhuurder niet aansprakelijk, zelfs niet
indien deze schade het gevolg mocht zijn van het
verwerken van ondeugdelijk materiaal of van
aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde
goederen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel
aan personen en / of dieren met alle gevolgen van
dien.

10.4. reclames in de vorm van een manco of beschadiging
aan onze materialen dienen per omgaande te
worden gemeld. Mocht dit niet gebeuren dan kan de
Huurder hier geen aanspraak meer op maken bij het
retourneren van de materialen.

10.5. een eventueel ontstane schade of te late oplevering
kan nimmer worden verhaald op Verhuurder.

10.6. materialen blijven te allen tijde eigendom van
Verhuurder.

11. Einde van de huurovereenkomst
11.1. aan het einde van de huurperiode dienen de

materialen in dezelfde staat als waarin het verstrekt
is, weer ter beschikking te worden gesteld aan
Verhuurder.

11.2. indien bij teruggave blijkt dat de materialen
gebreken vertonen, ontbreken, beschadigd zijn, niet
of gebrekkig zijn schoongemaakt, is Verhuurder
gerechtigd reiniging- of herstelkosten - dan wel de
vervangingswaarde van het gehuurde indien deze
lager is - aan Huurder in rekening te brengen.

12. Geschillen
12.1. alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of

voortvloeien uit, een met Verhuurder gesloten
overeenkomst, zullen worden berecht door een
daartoe bevoegde rechter, onder exclusieve
toepassing van het Nederlands Recht.

Algemene Voorwaarden, september 2021:
Feestpoppenpaleis, ALeonis Verhuur
Hofstraat 15
4714CG  Sprundel

Website: www.feestpoppenpaleis.nl

E-mail: info@feestpoppenpaleis.nl

KvK Breda: 51130467

http://www.feestpoppenpaleis.nl
mailto:info@aleonis-verhuur.nl

