VERHUUR OVEREENKOMST
Algemeen
1. Aurelia weddingplanner & ceremoniemeester, gevestigd te Heiloo, KvK-nummer
69888019, wordt in deze overeenkomst aangeduid als dienstverlener.
2. De wederpartij wordt in deze overeenkomst aangeduid als opdrachtgever.
Verhuur
1. De standaard verhuurperiode van onze producten is 1 dag. Het verhuurbedrag dat je
op onze website vindt bij de items is dan ook voor deze periode en inclusief de btw.
Wil je de gekozen items langer huren? Dat kan! Per dag extra verhuur komt er 75%
van de totaalprijs bij.
Offerte
1. Stuur ons binnen de gestelde 10 dagen een email dat je akkoord gaat met de
offerte. Hierna zal je de eerste factuur ontvangen, om de reservering van de door
jullie gekozen items definitief te maken, vragen wij jullie om 50% van het totaalbedrag
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur naar ons over te maken. Het
restantbedrag dient te worden betaald uiterlijk een dag voor de levering/ontvangst
van de items.
Borg
1. Op de ontvangen offerte en factuur vind je een borg om de eventuele schade of
verlies te verrekenen. De borg betreft 15% van het totale verhuurbedrag en de
eventuele bezorgkosten. Let bij het uitpakken van de gehuurde items op de eerste
verhuur dag altijd op of alles heel is en of je niets mist. Indien dit wel zo is, laat het
Aurelia gelijk weten zodat het in het geval niet van je borg afgaat.
2. Voor de LOVE-letters wordt geen borg gerekend.
Bezorgen/ ophalen
1. Er kan een keuze gemaakt worden of je de spullen wilt laten bezorgen of dat je het
liever zelf ophaalt. Indien je kiest voor het laten bezorgen van de items moet je
rekening houden met de bezorgkosten. Deze kosten zijn € 0,25 per km. Let op wij
rijden 2 keer op en neem (Heiloo tot de locatie maal vier) indien het bezorgd wordt,
spreken we een vaste afleverlocatie af. Zorg ervoor dat bij het retourneren de spullen
op de afgesproken tijd en locatie klaar staan. Indien dit niet het geval is, zullen wij
extra kosten in rekening moeten brengen.
2. De LOVE-letters kunnen niet opgehaald worden, zij worden alleen bezorgd.
3. Onze items zijn niet weerbestendig, mist vermeld. Ze dienen s ‘nachts droog, vochten vorstvrij te worden opgeslagen. We pakken alles goed is, met voldoende
beschermend materiaal. We vragen jullie de items op dezelfde wijze te retourneren.
Ook dienen de items schoon, compleet en onbeschadigd te worden geretourneerd.
Indien wij ze na afloop moeten schoonmaken worden hier schoonmaakkosten voor in
rekening gebracht.

LOVE licht letters
1. De lichtletters zijn koppelletters met een snoer van 2 meter. De lichtletters worden
geleverd met een extra verlengsnoer. Bij verlies, diefstal of beschadigen van het
verlengsnoer worden kosten in rekening gebracht.
2. De lichtletters hebben stroom nodig, 1 contactpunt is genoeg.
3. De lichtletters kunnen tegen een spatje regen, dus buiten staan is geen probleem. De
lichtletter zijn echter niet bestand tegen zware regenval en/of hagel – sneeuw en
dienen dan ook naar binnen verplaatst te worden.
4. De lichtletters zijn voorzien van handvaten aan de achterzijde van de letters en
mogen alleen hieraan worden opgetild.
5. Indien de lichtletters buiten gebruikt worden moeten deze op een rechte, stevige
ondergrond staan.
6. Bij bezorgen en ophalen van de lichtletters moet de locatie bereikbaar zijn met de
auto. Indien dit niet mogelijk is moet dit vooraf gemeld worden, en kunnen eventueel
extra kosten in rekening gebracht worden.

