AFHALING CLICS VOOR SPEELHOEK EN ANIMATIE
Afgehaald: 6 boxen speelblokken +/- 1400 stuks per box.
•
Terug te brengen in de staat waarin zij zich bevinden bij de afhaling.
•
Bouwwerkjes afbreken aub.
•
Gelieve toezicht te voorzien i.v.m. kleine stukjes die kunnen
ingeslikt worden.
•
Clics en Oscarcrew vzw zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke
ongevallen.
•
Gelieve een propere ondergrond te voorzien.
•
Bij niet teruggave worden de Clics aangerekend aan €500 per box.
Waarborg: €200 per 6 boxen. De waarborg wordt terug gegeven bij terug
bezorging van de Clics in goede staat, en de bouwwerken volledig
afgebroken.
Naam ontlener
Prijs/week € 25

Contant betaald: ja / neen

Ophaaldatum

Tijdstip

Aantal boxen
ontleent
Handtekening
voor ontvangst
boxen

Betaalde
waarborg
Handtekening
voor ontvangst
waarborg

Terugbezorgdatum
Aantal
teruggebrachte
boxen
Handtekening
voor ontvangst
boxen

Tijdstip
Betaalde
waarborg
Oscarcrew vzw

Ophaal- en afhaallocatie:
Met vriendelijke groeten,
CLICS nv
Oscarcrew vzw

Handtekening
voor teruggave
waarborg

€
Oscarcrew vzw

€

Betreft:
Algemene voorwaarden
ARTIKEL 7. REUZESPELEN EN UITLEENMATERIAAL
7.1. Indien de dienst mede inhoudt dat de organisator één of meerdere
reuzespelen of ander uitleenmateriaal van de dienstverlener ontleend,
gelden de in dit artikel opgenomen voorwaarden.
7.2. De organisator is verantwoordelijk voor ophalen en terug van het
ontleende materiaal, dit op de afgesproken momenten.
7.3. De dienstverlener heeft het recht een waarborg te vragen voor het
ontleende materiaal.
7.4. Aanrekening kosten voor beschadiging / diefstal / verlies
Alle materialen moeten in propere en degelijke staat teruggebracht
worden.
Beschadigingen, diefstal of verlies komen steeds volledig ten laste van de
ontlener.
- Eventuele schade aan de ontleende materialen dient gemeld te worden
bij het terug inleveren.
- Diefstal moet onmiddellijk gemeld worden aan de politie.
- De ontlener verbindt zich ertoe om de nieuwwaarde van de te vervangen
materialen volledig te vergoeden in geval van diefstal, verlies of
onherstelbare schade aan de ontleende materialen. Bij herstelbare schade
aan de ontleende materialen verbindt de ontlener zich ertoe om de
herstellingskosten volledig te vergoeden.
- De ontlener is verplicht alle beschadigde onderdelen in te leveren.
Ontbrekende onderdelen worden integraal aangerekend.
Bij laattijdig terug inleveren van de ontleende materialen wordt een boete
gevorderd ter waarde van de kosten voor reisuren en werkuren met een
minimum van € 75,00.
Voor de betaling van de kosten die verbonden zijn aan beschadiging,
diefstal, verlies, reiniging of laattijdige inlevering zal de ontlener een
factuur ontvangen.
De betaling moet overgemaakt worden voor de vervaldatum die vermeld
wordt op de factuur. Bij niet betaling van deze boete worden aan deze
Vereniging – personen geen materialen meer ontleend.

7.5. Verantwoordelijkheid
De aanvrager is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal vanaf het
ogenblik van de afhaling tot op het ogenblik van de terug bezorging.
Het is de ontlener niet toegelaten het materiaal aan derden over te
dragen, het roerend materiaal onbeheerd achter te laten op de openbare
weg of in niet afgesloten lokalen of plaatsen.
Door het ontlenen van het materiaal, verklaart de ontlener zich akkoord
met alle bepalingen van dit reglement.
Voor de periode waarover de ontlener over het materiaal beschikt, draagt
hij ook de burgerlijke verantwoordelijkheid voor alle ongevallen of
beschadigingen aan derden, veroorzaakt door of uit oorzaak van het
ontleende materiaal.
De ontlener dient bij de levering of afhaling met zorg het materiaal na te
kijken en zich te vergewissen van juistheid van de hoeveelheden.

De algemene voorwaarden kan je nalezen op onze site.
http://www.oscarcrew.be/algemene-voorwaarden

