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Huurvoorwaarden

Prijzen Alle prijzen vermeld op de website zijn exclusief 19% BTW. De
prijzen gelden voor een huurperiode van 24 uur. Bij een gebruiksduur van
minder dan 24 uur wordt minimaal 24 uur in rekening gebracht. De
gehuurde beamer kan de dag vóór de huurperiode tussen 15:00 en 18:00 uur
worden opgehaald en moet de dag na de huurperiode tussen 09:00 en 12:00
uur terugbezorgd worden bij Beamertehuur.nl.

Bekabeling Alle benodigde kabels en aansluitmateriaal zijn bij de
apparatuur inbegrepen.

Contract Bij iedere transactie wordt een overeenkomst opgesteld. Zowel
huurder als verhuurder tekenen voor de geldende voorwaarden. Een
overeenkomst is pas definitief als deze door huurder is ondertekend, aan
Beamertehuur.nl is geretourneerd en door Beamertehuur.nl is
geaccepteerd.

Aansprakelijkheid De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor
diefstal en/of toegebrachte schade aan het gehuurde apparaat of
accessoire, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of derden.
De huurder dient zelf een passende verzekering hiervoor af te sluiten.
In geval van diefstal en/of vermissing dient te allen tijde een proces
verbaal te worden overlegd. Beamertehuur.nl kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor directe schade noch voor gevolgschade, ontstaan door
uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur of accessoires door welke
oorzaak dan ook.

Transport Wanneer de huurder kiest om de gehuurde apparatuur te laten
bezorgen per koerier of met TNT, zal Beamertehuur.nl zich inspannen om
de gehuurde apparatuur tijdig en werkend op de gewenste locatie te laten
afleveren. Beamertehuur.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld
voor het niet tijdig of geheel niet bezorgen van de apparatuur door de
koerier of door TNT.

Annuleren Annulering van de gereserveerde apparatuur dient 5 werkdagen
vóór de
reserveringsdatum te geschieden. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor
de begindatum van de huurperiode dient 50% van de huurprijs te worden
voldaan.

Borgsom Een vastgestelde borgsom dient bij het afhalen van de apparatuur
te worden voldaan. Bij schade aan apparatuur, accessoires of
transportmiddelen, worden de daaraan verbonden herstellingskosten op de
terug te ontvangen borgsom in mindering gebracht.

Betaling huur en borgsom Voor bedrijven is betaling op rekening
mogelijk. De eerste keer dat een huurovereenkomst wordt aangegaan dient
echter contant of vooruit per bank te worden betaald. Voor particulieren
geldt dat de huur contant dient te worden betaald bij afhalen of
vooruitbetaald per bank.
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