Algemene voorwaarden:
Specifieke leveringsvoorwaarden ( verhuur )
-

Afhankelijk van ordergrootte, worden er U schoonmaak kosten in rekening gebracht, wanneer
het gehuurde niet schoon ingeleverd wordt. Met een minimum van € 25,= .
Vanaf een totaal netto huurbedrag van € 150,= worden er U geen bezorgkosten in rekening
gebracht. ( binnen Friesland )
Voor de eerste huurdag wordt U het volle bedrag berekend, elke dag extra is 25% van het
huurbedrag. (met een max. van 1 week)
Het gehuurde dient bij aflevering contant betaald te worden, mits anders op de bevestiging is
overeengekomen.
ESB behoud zich het recht, om dan wanneer zij dit nodig acht, een borgsom bij aflevering te
vragen, met een maximum van tien maal het huurbedrag.
Bij het afhalen, van ons afhaalcentrum, kan om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.
ID kaart, rijbewijs of paspoort.
Elk onderdeel, welke niet terug ontvangen wordt, dus ook breuk, zal voor nieuwwaarde
doorberekend worden.
De aflevering bon dient ten alle tijde bij aflevering getekend te worden.
Eventuele reclames uitsluitend op de bezorgdag.
Brandpasta, spiritus, propaangas, koolzuur, e.d. zijn niet bij de huurprijs inbegrepen, maar is
tegen meerprijs leverbaar.
Bij het ontstaan van een defect, dient de huurder zich onmiddellijk in verbinding met ESB
verhuur te stellen.
Zelf reparatie is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan.
Gebreken, ontstaan door ondeskundig gebruik van het gehuurde, zijn geheel voor rekening van
de huurder.
Enkele materialen worden uitsluitend per eenheid verhuurd ( voorbeeld: kop & schotel, glaswerk
tegen aangegeven aantal )
Het gehuurde kan nooit als Uw eigendom worden beschouwd, ook niet bij faillissement of ander
beslagname.
Bij aflevering buiten Friesland en op de Waddeneilanden, worden U minimaal € 50,=
voorrijkosten berekend.
Alle vermelde bedragen zijn in euro ’s en exclusief 21% BTW.
Met uitzondering van enkele materialen, wordt het gehuurde niet voor U uitgezet / geplaatst /
aangesloten. Dit is echter tegen een meerprijs wel mogelijk.
Bij bezorging van het gehuurde, wordt deze op de begaande vloer afgeleverd, en dient deze ook
weer daar klaar te staan. Afleveren op een verdieping, is tegen een meerprijs mogelijk.

Doormiddel van het ondertekenen van onze orderbevestiging, verklaart U zich meteen
ook akkoord en bekend met de hierboven vermelde voorwaarden.
Paraaf huurder:

Paraaf verhuurder:

