BVBA LIKOVIN – Aalbroekstraat 29 – 9890 Semmerzake
BEKNOPTE VERHUURVOORWAARDEN
Reserveringen zijn definitief na bevestiging van de huurdata en -aantallen aan de huurder door de verhuurder.
Voor frigo's is volgende regel van kracht : enkel geschikt voor het koelen van dranken - niet voor
voedingswaren.
Afhalingen kunnen NIET gebeuren met een open aanhangwagen of open voertuig
Afhalingen zijn mogelijk vanaf donderdag namiddag na 15u00 – 17u00 - vrijdag van 9-11u30 en van
14u00 tot 17u00
Op zaterdagvoormiddag van 9u00 – 11u30 . Afwijkende tijden alleen in overleg.
Retours zijn voorzien op dinsdag & woensdag van 8u00 – 11u30 en van 14u00 – 17u00.
De huurprijzen zijn weekend prijzen inclusief BTW en af magazijn, prijzen voor bezorging in overleg.
In geval van afhalen van het gehuurde dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs
(paspoort/rijbewijs/identiteitskaart). Met uw goedkeuring zal hier een kopij van gemaakt worden.
Betaling van de overeengekomen huursom geschiedt contant bij afhalen of bezorging/plaatsing van het
gehuurde. Verlenging van de huurtermijn kan alleen met toestemming.
De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde van welke aard dan ook. Beschadigde huurobjecten
zullen ter reparatie aangeboden worden, waarbij de kosten hiervoor in rekening gebracht zullen worden bij de
huurder.
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten. Schoonmaakkosten zullen in rekening gebracht
worden indien verhuurder constateert dat het huurobject niet schoon is bij inlevering/ophalen ervan.
Het is voor uw eigen veiligheid ten strengste verboden een hittebron te plaatsen onder/in het huurobject.
Onder hittebron wordt onder andere verstaan barbecues op gas, kolen en elektriciteit, gasfornuizen,
kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.
In geval van diefstal dient de huurder zowel huurprijs als nieuwwaarde van het gehuurde te voldoen.
Wijzigingen in prijs- en leveringsvoorwaarden zijn voorbehouden, waarbij wijzigingen u voor aangaan van de
huurovereenkomst meegedeeld zullen worden en beschreven zullen worden in de huurovereenkomst.

‘gelezen en voor akkoord ‘
.............................

(handtekening)

De huurder
Te Semmerzake, .. / .. / 20 ..
Naam: Adres:
Tel/GSM nr. :
Datum van uw reservering :

Uw reservering is pas definitief na ontvangst van dit document.

Gelieve dit document bij het huren van materiaal ingevuld & ondertekend terug te sturen naar :
info@likovin.be

