
Algemene voorwaarden huurartikelen 

 

• Na het invullen en versturen van het formulier ontvangt u geheel vrijblijvend een offerte. 

• Het ingevulde formulier is geen definitieve boeking van de producten/diensten. 

• Na gezamenlijke overeenkomst over de prijs en de datum / huurperiode wordt de boeking 

definitief door middel van een ondertekende huurovereenkomst. 

• Zodra er een gezamenlijke overeenkomst tot stand is gekomen hebben beide partijen 14 

dagen de tijd om zich te herroepen op de koop. Hierna vervalt dit herroepingsrecht. 

• Bij annulering na 14 dagen na de gezamenlijke overeenkomst wordt er 25% van het 

volledige bedrag in rekening gebracht. 

• Bij ontvangst van het gehuurde is legitimatie verplicht (rijbewijs, ID of paspoort). Een 

kopie hiervan wordt bewaard samen met de huurovereenkomst. 

• De borg voor de gehuurde items bedraagt €50,00. Deze wordt vóór ontvangst van het 

gehuurde betaald.  

• Na retournering van het gehuurde ontvangt u deze borg terug 

• Verlenging van de huurperiode is mogelijk mits het betreffende product/dienst in die 

periode al niet is gereserveerd. Dit wordt door een huurovereenkomst bevestigd. 

• Alle producten blijven eigendom van Hallo Klein Wereldje 

• De huurder mag tijdens de huurperiode het bord niet verhuren/uitlenen aan derden. 

• De huurder is verantwoordelijk voor al het gehuurde tijdens de huurperiode.  

Hallo Klein Wereldje is niet aansprakelijk voor eventuele schade/letsel aan personen, 

materialen en de gehuurde producten tijdens de huurperiode. 

• Het is niet toegestaan om andere voorwerpen aan te brengen aan de producten (punaises, 

tape, stickers enz.) 

• U wordt verzocht om maatregelen te treffen om schade aan de gehuurde producten te 

voorkomen (storm, sneeuw, vandalisme enz.) 

• Bij beschadiging van het gehuurde zullen de kosten van de herstelwerkzaamheden aan de 

huurder genoemd op de factuur in rekening worden gebracht. 

• De producten dienen compleet, schoon en in dezelfde staat geretourneerd te worden. 

Indien dit niet het geval is zullen de kosten voor het schoonmaken aan de huurder 

genoemd op de factuur in rekening worden gebracht. 

• Bij eerder retourneren van het gehuurde word de volledige afgesproken huurperiode 

betaald. 

• Bij te laat retourneren van het gehuurde worden extra kosten van €15,00 per dag in 

rekening gebracht. 

• De gehuurde items kunnen worden afgehaald/terug gebracht op afspraak. 

• De gehuurde items kunnen worden gebracht/gehaald op afspraak. Hiervoor zullen 

reiskosten in rekening worden gebracht €0,25 per kilometer gebaseerd op Google Maps 

 

• Hallo Klein Wereldje is vrijgesteld van BTW aangifte. U vindt dan ook geen BTW 

vermelding op de facturen. 


