FESTIVO
De Baets Hilde
Penitentenlaan 8
9620 - Zottegem / Velzeke
Tel : 09/360.16.67
Gsm: 0475/75.47.38

BTW
Bank

: BE 0649.243.764
: BE88 9611 3212 8341
BIC HBKABE22
Website: www.festivo.be
e-mail: hilde.debaets@skynet.be

HUURCONTRACT

 Naam bedrijf /  school /  vereniging /  privé:
..........................................................................................
Verantwoordelijke aanvrager:..............................................................................................................
Correspondentie-adres:........................................................................................................................
........................................................................................................................
Tel dag: ....................................... 's avonds:........................................... GSM:..................................
Factuur:  ja /  neen

e-mail.:............................................................................

Facturatiegegevens: ............................................................................................................................
............................................................................................................................
BTW-nummer : ...................................................................................................

HUURDATUM : .............................................................................

Ik sta zelf in voor het transport

 heen

Levering door Festivo

 heen

 terug
 terug

Leveringsadres : …………………………………………………………… ..................................................
Contactpersoon + tel. nr. ter plekke ......................................................................................................
Huurprijs: ........ Euro

 excl  incl. vervoer

 incl. BTW

Waarborg: ..….. Euro

 storten  cash te betalen

Voor akkoord met huurvoorwaarden in bijlage.
Opgemaakt te ……………………….

op

Naam + handtekening van de verantwoordelijke huurder

….../……/………

 excl. BTW

HUURCONTRACT

NR

BENAMING

Pag. 2

AANTAL 1 DAG 2 DAG 3 DAG

BEDRAG
EURO

HUURPRIJS : .....................

Euro

BTW 21 % :

.....................

Euro

TOTAAL :

..................... Euro

IK WENS ……. ANIMATOR(EN) OP ........................ VAN ................. TOT .................. UUR

IK WENS ……. ANIMATOR(EN) OP ........................ VAN ................ TOT ................... UUR

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
1. De aanvraag is slechts definitief na betaling van de waarborg én de ondertekening van het
huurcontract.
De waarborg bedraagt 75 % van de huurprijs ( incl. BTW ) met een minimum van 25 Euro.
Zolang de waarborg niet in het bezit is van Festivo wordt het materiaal niet gereserveerd !!!
Er kan een uitzondering gemaakt worden voor vrijstelling van betaling van de waarborg vb.
voor stadsbesturen of ..., dit steeds in overleg én met toestemming van Festivo.
2. Het materiaal dient bij afhaling gecontroleerd te worden door de huurder.
3. Zodra de huurder het materiaal in ontvangst neemt, verklaart hij zich akkoord met de staat waarin
het zich bevindt.
4. Bij eventuele gebreken kan er nadien geen verhaal meer gemaakt worden bij Festivo.
5. Bij afhaling van het materiaal wordt de volledige huurprijs betaald. Is dit niet het geval dan wordt
het materiaal niet meegegeven. Alle op de prijslijst vermelde huurprijzen zijn excl. BTW.
6. Bij het terugbrengen wordt het gehuurde goed gecontroleerd.Alle eventuele schade en /of verlies
wordt onmiddellijk vergoed door de huurder.
7. Wanneer Festivo het springkasteel levert, is de hulp van 1 persoon noodzakelijk.De standplaats en
de toegang moeten vrij zijn.Een stroomaansluiting van 220 V is vereist.De huurder zorgt zelf voor
een verlengdraad mét aarding van minimum 30m lengte. De vervoerskosten 1,20 Euro/km + BTW
zijn niet in de huurprijs inbegrepen.De huurder zorgt voor permanente bewaking.Het is verboden
het springkasteel te betreden met schoenen of sportpantoffels, met eetwaren of drank, aan de
muurtjes te hangen en erop te klimmen.Het is niet toegankelijk voor kinderen ouder dan 12 jaar
en volwassenen !
8. Festivo is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen bij het
gebruik van het gehuurde materiaal.Toezicht is ten laste van de huurder.
9. De huurder zorgt zelf voor een verzekering t.o.v. Festivo én derden.
10. Het gehuurde materiaal blijft eigendom van Festivo en dit ten allen tijde en is onvatbaar.
11. Festivo zal op verzoek instaan voor het vervoer van de volksspelen mits betaling van de
vervoerskosten 43 Euro/u + 1,40 Euro/km + BTW.
12. Indien het materiaal niet volgens afspraak teruggebracht wordt, zal per halve dag dat het
materiaal niet aanwezig is bij Festivo een extra verhuurperiode aangerekend worden !!!
13. Indien het materiaal niet afgehaald wordt of bij annulatie wordt de huurprijs toch
aangerekend en betaald !!!
14. Het materiaal dient met zorg in een overdekt voertuig (behalve voor springkastelen )
te worden vervoerd. Is dit niet het geval, dan kan Festivo de verhuur weigeren.
De huurder betaalt dan wel de huurprijs !!!
15. Wanneer het materiaal nat (geldt niet voor springkastelen!), beschreven of met etiketten of
stickers bekleefd teruggebracht wordt, wordt de volledige waarborg ingehouden. Wanneer het
springkasteel de hele nacht in de regen achtergelaten wordt zonder af te dekken, zal de waarborg
ingehouden worden!
16. De huurder blijft in alle omstandigheden verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal; ook bij
overmacht, storm, overstroming …. De huurder staat altijd in voor alle schade !!!
17. Annulatie wegens overmacht: storm, overstroming, windhoos,...enz. is onmogelijk.
De huurprijs wordt aangerekend.
18. Bij eventuele geschillen is enkel en alleen de rechtbank van en te Oudenaarde bevoegd.

