Huurvoorwaarden KT Events 2016
KT Events, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 58603751
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met KT Events aangegane huur- en
productieovereenkomsten.
1. Prijzen
• Alle prijzen zijn in Euro´s.
• Op eten en non-alcoholische dranken geldt: 6% BTW.
• Bij meerdere dagen huur wordt de verhuurprijs vermeerderd. Neem voor de prijs van
meerdere dagen huur contact op.
• Alle prijzen zijn onder voorbehoud.
2. Offertes en bestellingen
• Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door
verhuurder en/ of huurder worden ingetrokken. De materialen worden niet in optie
genomen.
• KT Events kan allerlei dranken voor u bestellen. Wij hanteren de regel dat alle door
de huurder geopende flessen en/of fusten bier waarvan het zegel is verbroken, in zijn
geheel betaald moeten worden.
3. Huurtermijn
• De dag voor gebruik en de dag na gebruik gelden als transportdagen. De
transportdagen worden niet als extra huurdagen berekent, mits de som van de
gebruiksdag en de transportdagen niet meer dan 48 uur bedraagt. Ook de zondag
wordt niet als extra huurdag berekend.
4. Betaling
• Betaling dient bij levering contant te geschieden tenzij anders overeengekomen.
• Wanneer er per factuur wordt betaald dient de betaling binnen 7 dagen na
factuurdatum te geschieden.
• Mocht er door welke oorzaak ook binnen deze termijn geen betaling plaatsvinden,
dan behoudt de verhuurder zich het recht voor om een incassoprocedure te starten.
In de door de verhuurder gewenste gerechtelijke vorm komen de kosten ten laste
van de huurder.

5 Aansprakelijkheid
• Bij vervoer door huurder of derden is het risico van vermissing, breuk of beschadiging
voor de huurder.
• Bij vermissing, breuk of beschadiging is de huurder aansprakelijk, aan hem zal de
vervangingswaarde in rekening worden gebracht.
• Wij behouden ons het recht voor indien de weersomstandigheden het niet (langer)
toelaten, met het oog op eventueel te verwachten schade aan onze eigendommen
een opdracht vanaf onze zijde ter plekke te annuleren of af te breken tijdens de
verhuurperiode. Vanzelfsprekend is er dan sprake van overmacht.
6 Controle
• De goederen dienen op datum van levering door de huurder gecontroleerd te
worden. Klachten van de huurder moeten op de bezorgdag aan verhuurder worden
meegedeeld. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren
van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het
gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.
Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot
reclameren. De verhuurder zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde
goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide
partijen.
7.Transport
• Bezorgen en ophalen in de Gemeente Alphen aan den Rijn is gratis voor orders boven
de €75,- exclusief BTW.
• Transport buiten Alphen aan den Rijn bedraagt € 0,50 exclusief BTW per gereden
kilometer.
8. Zelf op halen
• Het afhalen van gehuurde materialen gaat in overleg en op afspraak.
• De materialen moeten van te voren worden gereserveerd.
9. Annuleringskosten
• 3 dagen voor leveringsdatum 50% van offertebedrag.
• 1 dag voor leveringsdatum 75% van offertebedrag.
• Op leveringsdatum 100% van offertebedrag.

