Huurovereenkomst Geboortebord
Ondergetekenden:
Meeuws Decoraties

Naam:

……………………………………………….

Hortensiastraat 25

Adres:

……………………………………………….

6031 VB Nederweert

PC+Plaats: ……………………………………………….

Telefoon: 06 -50 22 25 22

Telefoon:

Hierna “verhuurder”

Naam op bord: .………………………………………..

……………………………………………….

Jongen /

Meisje

Hierna “huurder”

Komen het volgende overeen:
Beschrijving 3D geboortebord:
•
•
•

Levensgroot 3D muisjes pak voor een jongen (blauw) of een meisje (roze).
Afmetingen bord: 120 x 63 x 43 cm.
Bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd: grondpaal 170 cm.

Voorwaarden:
•
•
•
•
•
•

Het object blijft eigendom van de verhuurder: Meeuws Decoraties.
Er mogen geen aanpassingen of wijzigingen worden gemaakt betreffende object.
Bij verlies en diefstal zal er aanspraak gemaakt worden op de borgsom.
Meeuws Decoraties is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van plaatsen of verplaatsen van het bord.
Bij ontvangst tekent de ontvanger een schadevrij verklaring, hiermee geeft men aan het bord schadevrij te hebben
ontvangen.
Alvorens het afhalen van het bord dient een afspraak gemaakt te worden via mail en/of telefoon. Dit geldt ook voor
het retourneren.

Omgang:
•
•
•

Het is verplicht het bord te verankeren met bijgeleverde materialen.
Het product is van weersbestendig materiaal, echter bij storm of noodweer dient het binnen gezet te worden.
Het bord dient onbeschadigd en schoon geretourneerd te worden. Schoonmaken geschiedt met een licht vochtige
doek, het gebruik van schoonmaakmiddelen en/of stoomcleaner is verboden.

Duur en retournering:
•
•

De minimale huurtijd bedraagt twee weken.
Bij verstrijken van de overeengekomen huur termijn voor teruggave, wordt € 2,50 per te laat geretourneerde dag in
rekening gebracht.

Huurprijs:
•
•

De huurprijs bedraagt € 75,- voor de eerste twee weken. Daarna bedraagt de huurprijs € 17,50 per week (het gehele
bedrag dient vooraf contant betaald te worden bij afhaal).
Naast de huurprijs wordt een borg van € 80,- in rekening gebracht. Bij het schadevrij en tijdig retourneren volgt
teruggave van deze borgsom.

Aldus overeengekomen, te Nederweert d.d.

Handtekening:

Handtekening:

Meeuws Decoraties

“Huurder”

Invulformulier verhuurder
Betaalde Borg: ………………………………………………
Betaalde Huur: ………………………………………………

Afhaaldatum: ………………………………………………

Aantal weken: ………………………………………………

Retourdatum: ………………………………………………

Naam op bord: ……………………………………………………………………
Jongen /

Meisje

Schadevrij verklaring
Huurder verklaart hierbij het bord schadevrij te hebben ontvangen en te retourneren.
Ook gaat de huurder akkoord met het feit dat er aanspraak gemaakt wordt op de borg op het moment dat er schade
optreedt tijdens de boven genoemde huurperiode.

Aldus overeengekomen, te Nederweert d.d.

Handtekening:

Meeuws Decoraties

Handtekening:

“Huurder”

