Algemene voorwaarden:
Specifieke leveringsvoorwaarden (tentverhuur)
Inclusief

: Opbouw en afbraak ( tenzij anders in offerte vermeld )
Transport van en naar Uw gewenste locatie.
Verzekering tegen brand en stormschade.

Exclusief

: 21% BTW en schade door vandalisme, ondeskundig gebruik, ed.

Terrein

: Het terrein dient verhard, horizontaal, goed bereikbaar,
vlak en goed berijdbaar te zijn met zware vrachtwagens.

Verankering

: Voor al onze tent modellen moet verankering met
stalen grondpennen van ca. 1 meter diep mogelijk zijn.
Evt. veroorzaakte schade aan leidingen is aan de opdrachtgever.

Niet in de prijs inbegrepen

: Hak-, breek-, boor-, schilder- en timmerwerk, noch
enig ander bouwkundige aanpassing, welke benodigd
is voor het plaatsen van aangeboden materialen.
Reparatie van eventuele beschadigingen.
Arbeid buiten normale werktijden oa. bij nacht.
Kosten welke voortvloeien uit stagnatie van de werkzaamheden.
Stroomtoevoerleidingen en stroomverbruik.
Water aan- en afvoer.

Prijzen

: Zijn vrijblijvend.
Na bezichtiging locatie en/of wijziging concept
kunnen prijzen worden herzien.

Betaling

: Voor opbouw per bank of contant tijdens opbouw.

Voorwaarden

: De huurder is ermee bekend en verklaart zich akkoord
met de algemene voorwaarden van ESB Catering,
tenten- en partyverhuur te Bolsward.

Het is verboden te

: Plakken, spijkeren, graffiti te spuiten of te schroeven
in of op onze materialen. Kosten voor het verwijderen
worden op U verhaald.

Hierbij vragen wij U met klem de benodigde volwassen vrijwillige hulpen, zoals
afgesproken, op genoemde tijden beschikbaar te stellen. Wanneer U denkt dat dit niet lukt, dan graag
minimaal 10 werkdagen voor opbouw contact met ons opnemen.
In dat geval zullen wij uitzendkrachten moeten inzetten en zijn wij genoodzaakt deze kosten op U te
verhalen. Dit is ook van toepassing indien er onvoldoende dan wel geen hulp aanwezig is. Vanaf heden
zullen wij hier beter op toezien.
Doormiddel van het ondertekenen van onze orderbevestiging, verklaart U zich meteen
ook akkoord en bekend met de hierboven vermelde voorwaarden.
Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder:

