Huur Afzetmaterialen

Huurvoorwaarden

Particulieren

Huurvoorwaarden afzetmaterialen particulieren










betalen met pin voor huur van afzet materialen en/of inkoop werkzaamheden
betalen met pin bij overschrijding van de afgesproken huurtermijn
betalen geen borg
tonen een geldig legitimatiebewijs waarvan een kopie wordt gemaakt

Azetmaterialen evenementen










schrikhek (2,5m)
dranghek (3,0m)
bouwhek
gebodsbord en/of verbodsbord
Bord vooraankondiging
tekstbord (60x40cm)
onderbord
bord vooraankondiging
bord Niet Parkeren (NP) + plaatsing1









De huurder overlegt met Spaarnelanden welke materialen er nodig zijn voor het
betreffende evenement.

Verhuurprijzen









schrikhek (2,5m) € 1,50 per dag per stuk /€ 239,00 nieuwprijs
dranghek (3,0m) € 1,50 per dag per stuk/€ 62,50 nieuwprijs
bouwhek € 2,50 per dag per stuk/€ 69,50 nieuwprijs
gebodsbord en/of verbodsbord € 1,50 per dag per stuk/€ 77,00 nieuwprijs
bord vooraankondiging € 2,50 per dag per stuk/ € 115,00 nieuwprijs
tekstbord (60x40cm) € 2,50 per dag per stuk/€ 92,00 nieuwprijs
onderbord €1 ,50 per dag per stuk/€ 56,00 nieuwprijs
bord NP 2 st. € 180,00 incl. maken, plaatsen, verwijderen nieuwprijs € 219,00
o ieder vervolg bord NP € 80,00

Overige kosten





Bezorging tot 30 objecten € 115,00
Vanaf 30 objecten plaatsing en kosten in overleg
Samenstellen tekstbord € 25,00 per stuk
administratiekosten € 15,00

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
1 plaatsing

van borden wordt altijd door Spaarnelanden verzorgd.








Verhuur van de afzetmaterialen geschiedt zolang de voorraad strekt.
De verhuurkosten kunnen alleen met pin worden betaald.
Huurkosten zijn per dag en per stuk of set(tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).
Een verhuurdag is gelijk aan een kalenderdag.
Huren van afzetmaterialen voor evenementen gebeurt op basis van hele
dagen.
Materialen moet u minstens 48 uur van te voren reserveren.
Een verhuurdag is gelijk aan een kalenderdag. Ophalen een dag ervoor en
terugbrengen een dag erna is gratis. Buiten deze dagen worden wel
verhuurkosten in rekening gebracht. Tenzij anders afgesproken met de
verhuurbalie.
Bij weekendactiviteiten moeten de materialen op de vrijdag voorafgaand
worden opgehaald en de maandag daarna worden teruggebracht. Hier zijn
geen extra kosten aan verbonden. Worden de materialen later terug gebracht
dan afgesproken, dan worden wel extra huurkosten in rekening gebracht.
De verhuurbalie van Spaarnelanden in het Centraal Magazijn aan de Ir.
Lelyweg 51 is voor particulieren open op werkdagen van 08.00 tot 15.30 uur.
De balie is telefonisch te bereiken via (023-7517200) of email:
info@spaarnelanden.nl.
De huurder moet bij het ophalen van de materialen een geldig legitimatiebewijs
tonen. Van het legitimatiebewijs wordt een kopie gemaakt.
Bij het ophalen van de materialen controleert de huurder of de gehuurde
materialen compleet en heel zijn.
De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de geleende materialen
gedurende de periode dat de materialen niet teruggebracht en/of onderweg
zijn.
Bij het terugbrengen controleert Spaarnelanden of de gehuurde materialen
compleet en heel zijn. Na controle wordt de materialen ingenomen, tenzij er
schade aan het materiaal is of de teruggebrachte materialen niet compleet zijn.
Kosten die te maken hebben met ontbrekende materialen en/of schade zijn
voor de huurder (tegen nieuwwaarde of voor de kosten van reparatie of
reiniging). Dit ongeacht reden, met uitzondering van schade ten gevolge van
slijtage bij normaal gebruik (naar oordeel van Spaarnelanden).
Bij vermissing of diefstal van één of meer materialen wordt de
vervangingswaarde in rekening gebracht.

