Algemene Voorwaarden
De inhoud van de themakist en bijbehorende attributen is afgestemd op een
kinderfeestje voor 8 kinderen. De huurprijs heeft betrekking op het eenmalig gebruik
van de themakist en de bijbehorende materialen. De huurder mag niets van het
gehuurde materiaal uitlenen, verkopen of verhuren aan derden.
Huurprijzen en borg van losse materialen worden per stuk/per dag berekend.

Reservering en annulering
Na telefonische of schriftelijke reservering van een themakist met bijbehorende
attributen ontvangt de huurder een bevestiging en de algemene voorwaarden via de mail.
Indien gewenst ontvangt de huurder thema-uitnodigingen van feestbeestjes via de post
(€ 2,50 verzendkosten). Reserveringen kunnen tot 14 dagen voor reserveringsdatum
kosteloos worden geannuleerd. U dient dan alleen de uitnodigingen onbeschreven retour
te zenden of € 5,- kosten hiervoor te betalen. Indien er later wordt geannuleerd bent u
de totale huurkosten verschuldigd.

Feestboek en themakist
Het feestboek kan 1 week voor de reserveringsdatum (na telefonisch of schriftelijk
overleg) worden opgehaald of desgewenst worden opgestuurd. Verzendkosten zijn €
4,50 en komen boven op de huur en € 100,- borg. De gehuurde materialen dienen op de
samen met u afgesproken data en tijden te worden gehaald en teruggebracht. Afwijken
van deze tijden is waarschijnlijk geen probleem, maar NIET zonder eerst overleg met
feestbeestjes te hebben gehad!
Bij het ophalen en terugbrengen van de themakist wordt de inhoud aan de hand van een
paklijst samen met de huurder doorgenomen. Acceptatie van de themakist door de
huurder betekent dat de inhoud als compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden.

Borg
Voor de themakist en het feestboek vraagt feestbeestjes een borg van € 100,-. De borg
wordt bij het ophalen van de kist voldaan. Bij het terugbrengen van de themakist en de
bijbehorende attributen ontvangt de huurder deze borg direct terug, mits de kist met
inhoud compleet is en zonder beschadigingen. Borg voor de losse materialen moet ook
worden voldaan bij het ophalen van de materialen. Verlies of schades worden op de borg
in mindering gebracht. Borg en prijzen van afzonderlijke materialen staan op de website
bij info & prijs.

Alleen onder toezicht
Voor alle materialen en spellen uit de themakist geldt: Alleen onder toezicht van
volwassenen gebruiken.
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Aansprakelijkheid
Feestbeestjes is niet aansprakelijk voor schade of letsel die op enige wijze voortvloeit
uit het gebruik van de geleverde materialen en/of spellen.

Kleding
Kleding uit de losse verhuur kan op de dag zelf of anders volgens afspraak worden
gehaald. De dag erna wordt de kleding teruggebracht. Alle kleding wordt door
feestbeestjes gereinigd. De kleding moet dus ongewassen aan ons worden teruggegeven.
Normale vervuiling en vlekken worden uiteraard niet in mindering gebracht op de borg.
Is de kleding echter beschadigd, kapot of erg vies, dan wordt hiervoor wel een bedrag
in mindering gebracht op de borg.

Vragen
Heeft u vragen over de voorwaarden, dan kunt u deze (bij voorkeur) per e-mail stellen
via feestbeestjes@mail.com. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Route beschrijving
Zie google maps op de Contact-pagina van onze website. Parkeren kan voor het huis.
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