Verhuurovereenkomst Vintage Point
Hoe werkt Verhuren bij ons?
-

-

-

Bekijk onze website en het assortiment op de pagina ‘Verhuur’ en selecteer
de items die je wilt huren, dit kan ook compleet als boedel. Zie hiervoor de
verschillende pakketten die wij aanbieden (Dit raden wij ook aan).
Geef in het opmerkingenveld aan voor wat voor evenement en wanneer de
spullen geleend dienen te worden (minimaal een week vantevoren).
Geef daarnaast ook aan of de items gebracht moeten worden of dat ze
opgehaald worden uit het magazijn.
Na het selecteren van je bestelling zijn er verschillende betaalopties
mogelijk. Na het selecteren van de gewenste betaling nemen wij binnen 24
uur contact met je op.
Wij nemen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling contact met je op
via WhatsApp om alle te bespreken.

Wij bieden ook spullen aan voor elk soort evenement.
Algemene Voorwaarden
1. Huren
1.1 . Algemeen
- We werken met een minimum bestedingsbedrag van 200 euro
exclusief bezorgkosten.
- Alle spullen kunnen voor een meerprijs bezorgd worden. Het
bedrag verschilt per locatie.
- De gegeven prijzen op de website zijn voor het gebruik van 1 dag,
dit houdt in 24 uur.
- Wil je langer huren dan een dag? Dan komt er per extra dag een
toeslag van 25% bij.
1.2 . Bestelling aanpassen of annuleren
- Bestelling aanpassen na de bestelbevestiging? Dat is mogelijk 24
uur van te voren
- Bestelling annuleren? Dit kan tot 4 weken voor de levering. Daarna
bedragen de annuleringskosten 30% van de totale som
2. Betalen
2.1. Algemeen
- Wij werken met verschillende betaalopties.
- De items kunnen vooraf betaald worden via IDeal, Creditcard of
Paypal
- De items kunnen betaald worden via een Factuur die na de
bestelling gestuurd wordt, een aanbetaling is hier ook mogelijk
(selecteer hiervoor de optie: 'Vooraf Overmaken')
- Wij leveren de items alleen als het volledige bedrag betaald is.

2.2. Borg
- Wij werken werken met gebruikte tweedehands spullen die altijd
bepaalde gebruikssporen hebben. Daarom vragen wij geen borg
maar een vergoeding van het item, mocht het kapot zijn gegaan.
- De vergoeding is altijd een vaste prijs van het soort item zelf (deze
staat bij het betreffende product vermeld, en in de algemene
voorwaarden).
- Deze vergoeding dient betaald te worden wanneer:
● Spullen kapot of extreem vervuild worden teruggebracht
● Spullen niet worden teruggebracht.
- Wij brengen altijd schoonmaakkosten in rekening. Deze is
doorberekend in de prijs.

-

Mocht er een item extreem vervuild, kapot of afwezig zijn dient het
bedrag terugbetaald te worden (Het gaat hier om een vaste prijs
per het soort item).
Tapijten (Groot): €50,00
Tapijten (Klein): €25,00
Stoelen: €30,00
Vazen: €15,00
Tafels: €20,00
Kussens: €45,00
Poef: €20,00
Overig: Verschilt per item

-

De factuur voor deze items wordt altijd na het plaatsvinden van het
evenement verstuurd.

3. Ophalen / bezorgen
3.1. Algemeen
- Je kunt spullen bij ons ophalen maar we kunnen de spullen ook
tegen een meerprijs komen brengen.
- Het ophalen van de spullen is kosteloos
- De bezorgkosten worden berekend na het ontvangen van de
bestelling. Deze verschilt per locatie.
- Het bezorgen bestaat uit: In en uitladen van items in onze winkel en
op de locatie.
- De spullen worden tot aan de voordeur begane grond geleverd
- Wij tillen de spullen geen trappen op of zetten de spullen niet mee
klaar
- Indien gewenst kan er voor een meerprijs geholpen worden met
tillen.
- Indien gewenst kan er een styliste meekomen tegenover een
meerprijs. Deze styliste heeft ervaring en zal alles naar wens voor je
inrichten.

-

Wij bieden ook verschillende pakketten aan, waar al het
bovenstaande gecombineerd is.

3.2. Terugbrengen
- Spullen dienen schoon en compleet terug gebracht te worden.
- Spullen dienen geen extra schade te hebben.
- Spullen dienen in het algemeen droog te zijn.
- Indien de items kapot of extreem vervuild worden teruggebracht
wordt de inkoopprijs van het soort item betaald. Dit is altijd een
vaste prijs per product, de bedragen hiervan staan bij het product
vermeld (zie 2.2)

