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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
* Verhuur geschiedt na identificatie met een geldig ID-bewijs en het ondertekenen van 
een huurovereenkomst.

* De prijzen die van toepassing zijn, zijn excl 21% btw en zijn geldig voor de periode van 
een week. Voor de tweede geldt een prijs van 50% van het oorspronkelijke week 
bedrag . Na de 2e week is dit 25%.

* Bij niet gebruikte kostuums is een doorpastarief van toepassing. Dit tarief is geldig voor
een periode van 7 dagen. Het doorpastarief bedraagt 20% van de normale huurprijs. Bij 
later retourneren geldt het volledige huurtarief.

* Het is niet toegestaan om het gehuurde aan derden door te verhuren dan wel te lenen.

* Antieke en unieke kledingstukken worden niet verhuurd voor feesten en ander 
particulier gebruik, alleen eventueel voor films, fotoshoots en/of in overleg met de 
verhuurder. 

* De huurder is gedurende de gehele huurperiode, dus tot het gehuurde weer retour is 
bij de Golden Age Costumes volledig aansprakelijk voor vermissing en beschadiging.
* Bij vermissing dan wel beschadiging worden de kosten in rekening gebracht bij huurder,
Golden Age Costumes stelt de hoogte van deze kosten vast. Vervanginsgkosten op grond 
van nieuwwaarde.

* Verandering op enigerlei wijze van gehuurde kleding, accessoires of schoenen zoals 
verknippen, verven, vuil/oud maken (behalve dan het vies worden of slijten door het op 
normale wijze gebruiken van het gehuurde) of op welke andere manier dan ook is niet 
toegestaan. Beschadigingen worden in rekening gebracht. Uitzondering is het inkorten 
van een broekspijp of roknaad, mits deze in oorspronkelijke staat wordt gebracht.

* de kostuums mogen alleen in overleg worden gereinigd.

* De huurder verplicht zich het gehuurde binnen de overeengekomen huurtermijn terug 
te bezorgen bij de Golden Age Costumes. Bij te laat terugbezorgen wordt € 7.50 per dag 
in rekening gebracht tot een maximum van de nieuwprijs van het gehuurde + € 50.- 
administratiekosten is bereikt.

* De kostuums moeten worden geretourneerd in dezelfde staat als geleverd. Dat 
betekent: netjes gehangen op hangers en in tassen/kledingzakken zoals geleverd. 
Wanneer hier niet aan wordt voldaan brengen wij € 20.- in rekening.

* Wanneer een factuur na herhaaldelijke herinneringen niet wordt betaald brengen wij €
25.- extra in rekening.
* Golden Age Costumes zal zo zorgvuldig mogelijk kostuums samenstellen maar is niet 
aansprakelijk wanneer de kostuums, a.d.h.v. maten die aan ons door de huurder zijn 
opgegeven, achteraf niet blijken te passen. 


	PER 01-01-2017

