Algemene voorwaarden Het Rijdend Avontuur

Artikel 1.
Huurder is zelf verantwoordelijk voor de ondergrond en/of vloer - van de van te
voren schriftelijk afgesproken locatie - waar de bus dient te worden neergezet.
Eventuele schade aan leidingwerk en/of watertank etc. kan niet worden verhaald
op HRA.
Artikel 2.
Huurder draagt zorg voor alle veiligheid zowel op als rondom de locatie van
HRA. Dit geldt voor alle werkzaamheden. Dit geldt vanaf de aankomst van HRA
en gedurende de verdere werkzaamheden; vanaf opbouw tot en met totale
afbouw. De plek dient vrij te zijn van obstakels. Dit houdt tevens in dat,
gedurende de op- en afbouw werkzaamheden van HRA, er geen andere
belemmerende werkzaamheden plaats vinden op de locatie, bestemd voor HRA.
Artikel 3.
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde setting, te weten de bus, de
tenten, de luifels, het meubilair en verder alle toebehoren van HRA, onbeheerd
achter te laten. Eventueel kunnen derden bij de verder onbeheerde bus
verblijven; dit echter alleen indien dit van te voren schriftelijk is vastgelegd in de
overeenkomst met HRA.
Artikel 4.
Huurder is verantwoordelijk voor het afzetten dan wel beveiligen van HRA en
haar directe omgeving.
Artikel 5.
Huurder is verantwoordelijk voor schade aan alle toebehoren van HRA, ontstaan
door ondeugdelijk gebruik. Eventuele schade, hierdoor ontstaan, wordt verhaald
op de huurder. Dit geldt tevens voor schade aan ramen en/of spiegels van de
bus.
Artikel 6.
Zonder toezicht mogen er geen kinderen plaatsnemen achter het stuur. Wij
begrijpen dat kinderen dit zeer leuk vinden maar vanwege de kwetsbare
onderdelen kunnen wij dit helaas niet toestaan. Echter… mits vooraf overlegd door
en onder toezicht van een volwassen persoon, kan het bij hogere uitzondering
soms wel.
Artikel 7.
Indien u als huurder de bus verlaat, dient deze deugdelijk afgesloten te worden.
Huurder wordt aansprakelijk gesteld indien er diefstal plaats vindt
Bij diefstal van eigendom van HRA, wordt, door mij als eigenaar en door u als
huurder, onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.
Artikel 8.
Er mag geen open vuur gemaakt worden onder de luifels en/of tenten. Ook
mag er niet gerookt worden in de bus. Tevens mag er niet gerookt worden in
de Ibiza-lounge. Dit i.v.m. brandschade.
Alleen na schriftelijke toestemming mijnerzijds, mag er (mits op redelijke afstand
van de bus en/of luifels), een open vuur gemaakt worden.
Artikel 9.
HRA is nooit of te nimmer aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen in of om de
bus, of in een van de lounge settings.
Artikel 10.
HRA is nooit of te nimmer aansprakelijk voor verlies van eigendom van gasten of
huurder.
Dit niet aansprakelijk zijn door HRA, geldt tevens in geval van diefstal (van gasten
of huurder).
Artikel 11.
Het is niet toegestaan boven op de bus te klimmen, er iets aan te hangen of er
op te zetten of onder te leggen. Banners en/of versieringen kunnen, mits van te
voren schriftelijk vastgesteld, wel worden bevestigd. Tevens is het niet toegestaan
om voorwerpen dichtbij de bus of ertegenaan of eronder te plaatsen. Eventuele
schade die middels overtreding van dit artikel optreedt, wordt verhaald op de
huurder.

Artikel 12.
Regen: het doek is waterbestendig. Echter, in het geval van slagregen, kan het
noodzakelijk zijn om de ruimte onder de overkapping, te verkleinen. Tevens ben ik
genoodzaakt om, bij windkracht 6/7 Beaufort, de luifel neer te halen i.v.m.
veiligheid en/of eventuele andere stormschade.
Te allen tijde, zal er bij het opzetten en/of afbreken van welke overkapping dan
ook, zorg gedragen worden voor veiligheid. Veiligheid voor iedereen, dus zowel
voor de gasten en huurder, als ook voor de medewerkers van huurder en HRA.
Uiteraard zullen we, indien nodig vanwege weersomstandigheden, altijd en in
overleg, trachten tot de meest adequate oplossing te komen.
Artikel 13.
Het is niet toegestaan de palen, die dienen als ondersteuning van de luifels, te
verplaatsen.
Artikel 14.
Indien nodig, is de huurder zelf verantwoordelijk voor de (aanvraag van) een
vergunning voor de door huurder en mij overeengekomen locatie t.b.v. HRA.
Artikel 15.
Huurder is tevens, indien noodzakelijk, verantwoordelijk voor het aanvragen van
een klikverklaring
Artikel 16.
Soms zijn wij genoodzaakt om klinkers of andere stenen uit de grond te halen. Dit
i.v.m. de haringen die gebruikt moeten worden. Deze haringen gaan niet verder
dan 50 cm. de grond in. HRA is niet
verantwoordelijk voor een eventuele claim die achteraf gedaan wordt door
huurder. Dit met betrekking tot bijvoorbeeld het zoekraken van of schade aan
de klinkers.
Artikel 17.
Huurder heeft zich te houden aan het vrij houden van een bepaalde
oppervlakte voor HRA.
Van te voren wordt schriftelijk overeengestemd over de noodzakelijke grootte van
oppervlak die HRA nodig heeft. Blijkt nu ter plekke dat deze oppervlakte afwijkt
van de schriftelijk overeengekomen grootte, kan HRA niet verantwoordelijk worden
gehouden. Kortom er volgt in dit geval geen restitutie op de factuur.
Artikel 18.
In geval van annulering is huurder het volgende verschuldigd aan HRA:
A. 50% van het totaalbedrag-tot 14 dagen voor aanvang
B. 100% van het totaalbedrag-tot 7 dagen voor aanvang.
Bovendien is annulering alleen rechtsgeldig per aangetekend schrijven. Hierbij
geldt de ontvangstdatum als annuleringsdatum.
Artikel 19.
Indien blijkt dat, door overmacht, HRA niet op de schriftelijk overeengekomen
locatie, kan verschijnen, kan zij niet nooit verantwoordelijk gehouden voor
eventuele schade en/of onkosten in deze.
Artikel 20.
HRA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele geluidsoverlast.
Huurder is zelf verantwoordelijk voor het (ruim) van te voren op de hoogte
brengen van eventuele omwonenden.
Artikel 21.
Er dient een borg betaald te worden voor het inhuren van HRA;
A. €500 huur bus.
B. €750 huur bus, luifel en retro lounge.
C. €950 huur bus, luifel en Ibiza lounge.
Artikel 22.
Het totale bedrag van de factuur inclusief borg van HRA dient voor aanvang
event/feest en/of bijeenkomst overgemaakt te worden op bankrekeningnr.
NL53TRIO 0197 7135 05, tenzij anders overeengekomen.
Dit dient schriftelijk aangevraagd te worden.

