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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 Definities 
 

1.1 De verhuurder is Vintage Verhuur, ingeschreven als handelsnaam van Eventify bij de KvK 
1.2 De huurder is degene die de overeenkomst aangaat met de verhuurder, zowel zakelijk als 

particulier 
1.3 De huurperiode is de duur van de overeenkomst zoals bevestigd door de verhuurder 
1.4 Producten zijn de gehuurde goederen (serviezen, stoelen en decoratie) 
1.5 De overeenkomst zijn de afspraken die huurder en verhuurder schriftelijk aan elkaar 

bevestigen (elektronisch) 
1.6 In goede staat betekent dat de producten volledig en onbeschadigd zijn. 
1.7 Onder overmacht wordt verstaan elke van Vintage Verhuur onafhankelijke omstandigheid, 

die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend hindert. In het bijzonder geldt als 
overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing bij Vintage Verhuur of Eventify. 

 
Artikel 2 Algemeen 
 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding en overeenkomst 
tussen de huurder en verhuurder. Verhuurder behoudt zich het recht om op elk moment, zonder 
melding vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. 
 
Artikel 3 Huurperiode  
 
3.1 De huurperiode geldt voor de duur van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de 
offerte vermeld. 
3.2 In de huurperiode worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen 
meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.  
3.3 De huurder dient de producten uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan 
de verhuurder te retourneren of klaar te zetten, zodat de verhuurder deze kan ophalen.  
3.4 Indien gehuurde zaken niet binnen de overeengekomen termijn worden geretourneerd of klaar 
staan, heeft de verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat de 
gehuurde zaken alsnog worden geretourneerd of klaarstaan. 
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Artikel 4 Overeenkomst 
 
4.1 De producten blijven te allen tijde in bezit van de verhuurder. 
4.2 Het bezorgen van de producten is gratis binnen de bebouwde kom van Haaksbergen. 
4.3 Voor het bezorgen van producten buiten de bebouwde kom van Haaksbergen worden 
bezorgkosten gerekend aan de huurder zoals vermeld in de offerte. 
4.4 De producten dienen direct na ontvangst te worden gecontroleerd op gebreken. De producten 
moeten u in goede staat bereiken. Reclames moeten op de dag van aflevering worden gemeld, vóór 
ingebruikname. Na gebruik van de producten worden geen reclames meer geaccepteerd.  
4.5 In geval van correcte reclames zal verhuurder de producten kosteloos vervangen. 

4.5 Het servies kan vuil geretourneerd worden. Etensresten worden door de huurder verwijderd. 
Verhuurder wast het servies handmatig vanwege de kwetsbaarheid. 
4.6 Het servies wordt door de huurder zoals geleverd in de kratjes gepakt. 
4.7 Stoelen worden ingeklapt geleverd en dienen na gebruik door de huurder weer te worden 
ingeklapt. 
 
Artikel 5 Betalingsvoorwaarden, en waarborgsom 
 
5.1 Na akkoord van de offerte ontvangt huurder een factuur van 30% (aanbetaling) van het totale 
bedrag. Na ontvangst van de aanbetaling is het geoffreerde bevestigd en daarmee de overeenkomst 
gesloten 
5.2 Er wordt 30% van het totale orderbedrag als waarborgsomborg in rekening gebracht. Dit wordt 
binnen een week teruggestort wanneer de producten volledig en onbeschadigd zijn geretourneerd. 
5.3 Er kan iets beschadigen, sneuvelen of niet terug compleet komen. We brengen dit in rekening 
volgens onze tarieven vermeld onder 6.2 in onze Algemene Voorwaarden. 
5.4 Huurder gaat ermee akkoord dat het totale orderbedrag een week voorafgaand aan de 
huurperiode voldaan dient te zijn. Een niet tijdige betaling kan ertoe lijden dat producten niet 
worden geleverd. 
5.5 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, blijkt de huurder van rechtswege in 
verzuim te zijn. Vintage Verhuur maakt in dat geval, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is 
vereist, aanspraak op vergoeding van rente gelijk aan 3,5% per maand vanaf de vervaldag, waarbij 
een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand.  
5.6 Alle kosten in verband met de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als 
buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden alsdan 
gefixeerd op 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 250,00.  
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid  
 
6.1  In geval van schade, diefstal of verlies aan of van de producten wordt de verhuurder direct op de 
hoogte gesteld. 
6.2  Huurder betaalt in geval van schade, diefstal of verlies van de producten* onderstaand tarief; 
Dinerbord €7,00   Suikerpot   €8,00 
Soepbord €6,00   Koffie/thee kopje en schotel €5,00  
Klein bord €5,00   Koffie/theepot   €20,00 
Bestek  €3,50   Etagère    €25,00 
Melkkan €8,00   Schaal    €10,00 
 
* Check voor overige producten bij de verhuurder. 
  



 
 
6.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Vintage Verhuur, wordt alle 
aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde zaken of ten gevolge 
van verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.  
6.4 Behoudens opzet of grove schuld is Vintage Verhuur evenmin aansprakelijk voor fouten van 
personeel, dan wel van personen, die door haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
worden ingeschakeld.  
6.5 Vintage Verhuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door 
derden of de huurder ter beschikking gestelde gegevens en/of materiaal.  
 
 
Artikel 7 Annulering en overmacht  
 
7.1 Bij annulering van de overeenkomst door de huurder ten gevolge van welke oorzaak ook, heeft 
verhuurder het recht om de navolgende bedragen in rekening te brengen:  

 Binnen 30 tot en met 14 dagen vóór aanvang van de huurperiode: 30 % van het totale 
orderbedrag 

 binnen 13 tot en met 6 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 50% van het totale 
orderbedrag 

 binnen 5 tot en met 3 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 75% van het totale 
orderbedrag 

 binnen 2 dagen voor de aanvang van de huurtermijn: 100 % van het totale orderbedrag 
De aanbetaling wordt door de verhuurder ingehouden en indien nodig wordt een extra factuur 
gestuurd. 
7.2 Bij overmacht heeft Vintage Verhuur de keuze het recht om de termijn van levering met de duur 
der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, 
zonder dat zij in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, 
behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.  
 
 
Artikel 8 Toepasselijk recht/geschillen  
 

Op elke overeenkomst tussen huurder en verhuurder is het Nederlands recht van toepassing. 


