Belangrijke berichten voor onze klanten !
Voor een vlotte samenwerking, vragen wij om volgende punten te overlopen

Tips voor levering


Uiterste wijzigingsdatum en/of annulatie is 10 dagen voor
leveringsdatum. Bij annulatie na deze periode wordt er een
vergoeding van 50% van het totale bedrag aangerekend
aan de huurder.



Bestellingen kunnen gewijzigd worden, bij meerdere
wijzigingen wordt er een administratiekost van € 1.50
extra aangerekend.
Betalingen gebeuren contant bij leveringen tenzij anders
vermeld. Met uitzondering van breuk en/of tekorten,
reinigings‐, sorteer‐ en verwijderingkosten.





Transporttarieven zijn aan € 1.00 per gereden kilometer,
met een minimum van € 40.00, tenzij anders afgesproken.
Voor de tenten geldt een speciaal tarief, deze zijn op
aanvraag verkrijgbaar.



Lossen en laden tot aan de voordeur, indien deze zonder
moeite bereikbaar is, vrij van trappen of andere obstakels.
Bij lange afstanden, verdiepingen, moeilijke doorgang,
rekenen wij een meerprijs aan.
Meerprijs  + € 30.00 / uur / persoon bovenop de
huurprijs





In het transporttarief zijn 15 minuten los‐ en laadtijd
inbegrepen, extra los‐ en laattijden worden afzonderlijk
aangerekend.
Meerprijs  + € 30.00 / uur / persoon bovenop de
huurprijs
Goede los‐en laadplaats
Brede doorgang, vrij van trappen en andere obstakels –
minimum 1.5 meter.

Bij problemen, bellen naar 056/ 72 52 82

Wij danken u voor uw samenwerking !
BJP Event Rent



Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het lossen en
laden van het materiaal.



Hulp bij levering en afhaling van één volwassene.



Iemand moet aanwezig zijn bij levering en afhaling op de
afgesproken plaats en tijd, ten einde nazicht te doen van
aantal en goede staat der goederen.



Elektrisch materiaal vakkundig aansluiten
Lees infoblad – gebruiksrichtlijnen



Bij ophaling van het gehuurde materiaal gelieve alles terug
te plaatsen zoals afgeleverd.
Ongesorteerde teruggave
Sorteerprijs  + € 30.00 / uur / persoon bovenop de
huurprijs



Vuile teruggave met uitzondering van linnen.
Reinigingskosten  + minimum 20% bovenop de huurprijs



Aanbrengen van vreemde materialen zoals plakband,
stickers, nagels, hechtingsnieten, duimspijkers,…
Verwijderingkosten  + minimum 20% bovenop de
huurprijs



Verlies van of beschadiging aan het materiaal.
Kostprijs  nieuw aan te kopen materiaal



Bij het linnen opletten voor brandgaten
schimmelvlekken.
Kostprijs  nieuw aan te kopen linnen
(indien het linnen vochtig is ‐ laten drogen ‐ zo
vermijdt men schimmelvlekken)

en

