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Aanvullende spelregels attractieverhuur
Op onze attractieverhuur zijn de Algemene voorwaarden VeBON van toepassing. Hieronder staan een
aantal aanvullende spelregels vermeld. Bij onderwerpen die zowel in de Algemene voorwaarden VeBON
als in dit document worden vermeld, is dit document leidend.
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Minimum verhuurbedrag is € 10,-. Prijzen gelden per dag (24 uur) en zijn excl. 21% BTW.
Facturering vind plaats boven de € 25,- excl. 21% BTW.
De borg bedraagt € 150,-. Bij een huurbedrag vanaf € 500,- bedraagt de borg
€ 250,-. Wij verzoeken u de borg contant te betalen, dit vergemakkelijkt directe retournering van
de borg na afloop van de huurperiode.
De borg wordt geretourneerd als de materialen compleet, droog, en netjes worden
geretourneerd.
Indien wij het geretourneerde materiaal moeten schoonmaken, wordt daarvoor een bedrag van €
35,- per uur in rekening gebracht.
Indien materiaal beschadigd wordt teruggebracht worden reparatiekosten in rekening gebracht,
alsmede € 25,- verwerkingskosten. Bij onherstelbare schade c.q. vermissingen wordt de nieuwprijs
in rekening gebracht, alsmede € 25,- verwerkingskosten.
Het halen en retourneren van het materiaal geschiedt door de huurder.
Indien het materiaal te laat wordt ingeleverd bij de verhuurder, is de huurder een boete
verschuldigd van € 35,- voor ieder uur (of deel daarvan) waarmee de huurtermijn wordt
overschreden.
Indien het materiaal incompleet wordt ingeleverd bij de verhuurder, heeft de huurder maximaal
vierentwintig uur de tijd om ontbrekend materiaal alsnog in te leveren. Wordt dit niet binnen
vierentwintig uur gerealiseerd, wordt de nieuwprijs in rekening gebracht, alsmede €25,verwerkingskosten.
Bij uitzondering en alleen op afspraak kan het materiaal gebracht en gehaald worden. Binnen
Veenendaal bezorgen en halen wij het materiaal voor € 20,-. Buiten Veenendaal gelden speciale
prijzen binnen cirkels van 20 en 30 kilometer. Boven de 30 km bedragen de kosten € 0,60 per
kilometer + 2 x € 25,- voorrijkosten. Daarnaast dient u zelf mee te helpen bij het lossen en laden
en voor een goede los-/laadplaats zorg te dragen.
Bij uitzondering en alleen op afspraak kan bij bezorging van het materiaal geholpen worden bij het
opbouwen van de attracties. De kosten hiervoor bedragen € 35,- per uur per medewerker. Ditzelfde
is van toepassing bij afhalen en afbreken.
Het materiaal is niet verzekerd. Eventuele verzekering is voor rekening van de huurder. Sport
Totaal is daarnaast op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit
het materiaalgebruik.
Bij annulering binnen 1 maand vóór de verhuurperiode wordt 25% van de verhuurprijs in rekening
gebracht. Bij annulering binnen 1 week vóór de verhuurperiode wordt 50% van de huurprijs in
rekening gebracht.

Alle bedragen die in deze voorwaarden genoemd worden, zijn excl. 21% BTW.
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De vier opties samengevat
1. U huurt een attractie, haalt het materiaal zelf op en retourneert dit ook zelf;
2. U huurt een attractie en laat het materiaal bezorgen en weer ophalen door Organisatiebureau
Sport Totaal. Dit kan bij uitzondering en alleen op afspraak. Binnen Veenendaal bedragen de
extra kosten hiervoor € 20,Buiten Veenendaal geldt;
- Ring tot 20 km is € 20,00 voor bezorgen plus € 20,00 ophalen.
- Ring tot 30 km is € 30,00 voor bezorgen plus € 30,00 ophalen.
- Boven de 30 km hanteren we voorrijkosten van 2x € 25,00 plus 0,60 per km. Daarnaast dient
u zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede los-/laadplaats zorg te dragen.
Hulp bij opbouwen en afbreken van de attractie is hierin niet inbegrepen;
3. U huurt een attractie en laat deze bezorgen en weer ophalen door Organisatiebureau Sport
Totaal. Daarnaast helpt onze medewerker u met het opbouwen en afbreken. De kosten hiervoor
bedragen € 35,- per uur per medewerker;
4. U huurt een attractie inclusief begeleiding door Organisatiebureau Sport Totaal. Hiervoor
brengen wij graag een vrijblijvende offerte uit.
Wanneer wij de getekende opdrachtbevestiging van u hebben ontvangen doen wij u een factuur
toekomen. De verschuldigde kosten dient u dan voor aanvang van de activiteiten bij ons te voldoen
onder vermelding van het factuurnummer.
Indien het factuurbedrag bij afhalen/aflevering nog niet op onze rekening is bijgeschreven, dient u ter
plekke alsnog contant of per pin te betalen. Heeft u het bedrag al wel overgemaakt, neemt u dan een
kopie van het afschrift of mutatieoverzicht mee.
Kortingen
• Bij verhuur van 2 aansluitende dagen ontvangt u 15% korting.
• Bij verhuur van 3 aansluitende dagen ontvangt u 30% korting.
• Bij verhuur van 4-7 aansluitende dagen ontvangt u 40% korting.
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