Huurvoorwaarden van Wafelshop.nl
Wafelshop.nl is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 56278233. Alle genoemde bepalingen in deze
voorwaarden zijn van toepassing op Wafelshop.nl.
1. Aansprakelijkheid.
Wafelshop.nl is niet aansprakelijk voor enige geleden schade door gebruik van de apparatuur. Tenzij er sprake is van
grove schuld door de verhuurder.
2. Reservering.
De apparatuur en voedingswaren dienen uiterlijk een week van tevoren gereserveerd te worden. Wilt u op kortere
termijn reserveren, neem dan contact op met 06-18298380. De reservering is definitief zodra wij het volledige bedrag
vooraf hebben ontvangen.
3. Annulering.
De huurder is gerechtigd de overeengekomen huurovereenkomst te annuleren, na reservering van de materialen, doch
voor het feitelijk gebruik hiervan. Bij annulering tot zeven kalenderdagen voor het ingaan van de huurovereenkomst
dient de huurder 50% van het totaalbedrag te voldoen en in het geval binnen drie kalenderdagen wordt geannuleerd is
huurder het gehele huurbedrag verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
4. Betaling.
Particulier: Uw boeking is definitief zodra de betaling is ontvangen. Normaliter dient er vooraf betaalt te worden, tenzij
anders overeengekomen.
Zakelijke klanten: U ontvangt een factuur van uw boeking met een betalingstermijn van 14 dagen.
5. Prijzen.
Prijzen worden op basis van offerte overeengekomen. U kunt een door Wafelshop.nl opgestelde offerte schriftelijk of
per e-mail bevestigen.
6. Ophalen, afleveren en retourneren.
De tijden van ophalen, afleveren en retourneren van de apparatuur en voedingswaren, dienen nader bepaald te
worden. Indien u ervoor kiest de apparatuur en voedingswaren door ons te laten afleveren, wordt deze normaliter na
18.00 uur op de dag voordat u de apparatuur en voedingswaren heeft gehuurd / besteld afgeleverd.
7. Overmacht.
7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wafelshop.nl ingeval van overmacht het recht om,
naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder dat Wafelshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wafelshop.nl kan worden toegerekend, omdat
zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt.
8. Toepassing.
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing

