Verhuur voorwaarden Jansen Amusement V.O.F handelend onder de naam Jansen Amusement.
1. Gebruik van podiumtrailer geschiedt geheel voor eigen risico. Jansen Amusement aanvaardt op geen enkele
wijze aansprakelijkheid voor eventueel voorkomende gevallen van letsel aan personen welke gebruik maken van, of zich
bevinden op de podiumtrailer, en vermissing, diefstal of beschadiging van goederen van opdrachtgever of derden.
2. De locatie dient verhard, vlak en eenvoudig bereikbaar te zijn, uitdrukkelijk rekening houdende met vermelde afmetingen
en gewichten.
3. De opdrachtgever dient Jansen Amusement een duidelijke routebeschrijving te verstrekken, waarbij uitdrukkelijk rekening
is gehouden met vermelde afmetingen en gewichten. Jansen Amusement is door opdrachtgever gevrijwaard van elke
aansprakelijkheid betreffende schade ontstaan tijdens de reis naar en plaatsing op de locatie.
4. De opdrachtgever dient te voorzien in een probleemloos functionerende stroomaansluiting van minimaal 220V - 20
Ampère binnen een straal van 50 mtr vanaf de podiumtrailer. Deze stroomaansluiting dient aanwezig te zijn vanaf het
moment van aankomst tot het moment van vertrek van de podiumtrailer
5. De opdrachtgever draagt zorg voor voldoende beveiliging gedurende de opstelling van de podiumtrailer op locatie.
6a. Bij aankomst van de podiumtrailer op locatie, dient er tenminste één persoon namens de opdrachtgever aanwezig te zijn,
welke op de hoogte is van de gewenste opstelling, extra op- en afbouw à € 250,00 veroorzaakt door foutieve locatie wordt in
rekening gebracht aan de opdrachtgever.
6b. De plaats van de podiumtrailer dient duidelijk gemarkeerd te staan op de grond of dient duidelijk afgezet te zijn
doormiddel van een afzetlint of dergelijke.
Jansen Amusement is niet verantwoordelijk voor eventueel oponthoudt veroorzaakt door foutieve opstelling van de
podiumtrailer.
7. Maaltijden / consumpties dienen door opdrachtgever
te worden verzorgt , indien niet door opdrachtgever geregeld, wordt € 35,00 per persoon
in rekening gebracht aan opdrachtgever.
8. Bij meerdaagse opstelling dient de opdrachtgever zorg te dragen voor overnachtingen,
indien niet door opdrachtgever geregeld, wordt € 85,00 per persoon in rekening gebracht aan opdrachtgever.
9. Het is verboden om (sier)vuurwerk op de podiumtrailer te gebruiken of af te steken, dit i.v.m brandgevaar. Indien dit toch
gebeurd aanvaardt Jansen Amusement op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de daarop volgende gebeurtenissen en
worden alle daarop volgende kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
10. Jansen Amusement kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kosten voortvloeiende uit
mogelijke uitval van de combinatie door oorzaken die buiten de verantwoordelijkheid liggen van
Jansen Amusement zoals ongelukken, calamiteiten, brand, diefstal en andere overmachtsituaties.
11. Jansen Amusement behoudt zich te allen tijde het recht voor een alternatief podium in te zetten voor het geboekte
evenement. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig in kennis gesteld, en heeft het recht om het aangeboden alternatief zonder
annuleringskosten te weigeren en daarmee het gesloten contract te beëindigen.
12. Opdrachtgever dient te voorzien in alle benodigde vergunningen. Ook in een parkeervergunning voor de vrachtwagen
gedurende de opstelling van het podium op locatie.
13. Indien het op - af bouwen in het donker plaats vindt, dient de opdrachtgever te zorgen voor
voldoende verlichting op locatie.
14. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van roerende zaken, welke door Jansen Amusement,
als verhuurder, wordt gesloten en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
15. Het is mogelijk om goederen bij Jansen Amusement te huren voor een na de datum van reservering vallende periode. De
klant en Jansen Amusement sluiten hiervoor dan een overeenkomst waarbij de klant zich verplicht de goederen in de
afgesproken periode te huren. De klant dient Jansen Amusement ten alle tijden schriftelijk in kennis te stellen indien hij de
huurovereenkomst niet wenst te laten doorgaan. Indien een klant een huurovereenkomst die hij met Jansen Amusement heeft
gesloten niet laat doorgaan is de klant kosten verschuldigd.
Deze kosten bedragen:
40 % van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 90 dagen na annuleringsdatum ligt.
50 % van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 60 dagen na annuleringsdatum ligt.
60 % van de huurprijs indien de huurperiode meer dan 30 dagen na annuleringsdatum ligt.
70 % van de huurprijs indien de huurperiode binnen 30 dagen van de annuleringsdatum ligt.
80 % van de huurprijs indien de huurperiode binnen een week van de annuleringsdatum ligt.
16. Offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend en voor Jansen Amusement niet bindend.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21 % B.T.W.
17. Tijdens de gehele opstelling van de Showtrailer is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle eigendommen van Jansen
Amusement die zich bevinden in/op/om de Showtrailer zoals bijvoorbeeld de brandblussers, verbandtrommel, stoelen
etc…Bij vermissing of diefstal zullen de kosten achteraf in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
18. Indien de huurder een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, overlijdt, in staat van faillissement verkeert, surseance
aanvraagt, zijn zaken liquideert, of er beslag wordt gelegd op zijn goederen, heeft Jansen Amusement het recht de
huurovereenkomst te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst en mag zonder aanzegging vooraf de gehuurde zaken bij de
huurder terug te halen. De huurder zal daartoe alle medewerking verlenen.Voor schade welke de huurder of derden hierdoor
lijden is Jansen Amusement niet aansprakelijk.

