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BETALING – Een eerste betaling, gelijk aan 50% van het huurtarief, dient tenminste 60 dagen vooraf betaald te 
worden. Het nog openstaande bedrag dient voldaan te worden maximaal 14 dagen vooraf.  
 
ANNULERING – Een zestig (60) daagse aankondiging is noodzakelijk voor annulering. Voor annuleringen die in 
een tijdsbestek van meer dan 60 dagen voor verhuur gemaakt worden, worden er 50,- euro annuleringskosten in 
rekening gebracht. Annuleringen of wijzigingen die als gevolg hebben dat de verhuur niet plaatsvindt binnen 60 
dagen voor verhuur, leiden er toe dat het recht vervalt op de teruggave van de eerste betaling.  

INBEGREPEN - Bij het huurtarief is inbegrepen: een rol fotopapier, goed voor maximaal 600 fotostrookjes en een 
doos fotoprops. 

AANSPRAKELIJKHEID – De eigenaren zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of verwondingen die zich 
voordoen tijdens de loopduur aangegeven op bovenstaand formulier. Door deze reservering te accepteren is 
overeengekomen dat alle gasten of andere genodigden uitdrukkelijk het risico van schade ten gevolge van het 
gebruik van de Flitsbox erkennen. 

VERZEKERING -  De huurder draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen 
gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen 
zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten 
gevolge van brand.  
 
SCHADE EN GEBREKEN - De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de Flitsbox onmiddellijk aan de 
verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. 
Veranderingen en/ of reparatie aan de Flitsbox zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem 
aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.  
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het 
gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, 
dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.  
 


