ALGEMENE VOORWAARDEN
FEEST VOOR BOEFJES
Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
huurovereenkomst. Feest voor boefjes hanteert onderstaande v oorwaarden om
onduidelijkheden te voorkomen.
DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: Feest voor boefjes, wettelijk vertegenwoordigd door A
 strid Flugr.
Feest voor boefjes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het
nummer 67355269 en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst.
Huurder: de natuurlijke persoon die op basis van de huurovereenkomst voor
een bepaalde periode een themakist of knutselpakket huurt van verhuurder.
Themakist: Een themakist bestaat uit een geheel van drie producten.
•	Plastic bak (afm. 78x56x43 cm/130 l) met daarin thematisch spelmateriaal voor
binnen en buiten, tafelmateriaal, decoratie, prentenboek(en) en spelideeën
map.
•	Plastic bak (afm. 56x39x28 cm/45 l ) met verkleedkleding afgestemd op het
thema.
•	Reuzenmikado; bestaat uit 30 sticks van elk 90 cm lang en wordt verpakt
geleverd.

Knutselpakket: Plastic bak (afm. 56x39x28 cm/45 l) met daarin de beschrijving
en benodigde materialen van een creatieve activiteit.
Inhoud: Alles wat in een themakist of knutselpakket zit, afgestemd op het aantal
kinderen voor wie de themakist of het knutselpakket bestemd is.
Tafelmateriaal: Borden, bekers, messen, vorken, lepels, tafelzeil
Beschadiging: Aantasting van de originele staat, waaronder in ieder geval wordt
verstaan het scheuren van de stof of de materialen, brand- en of schroeiplekken
aan kleding en materialen en niet door gewoon wassen te verwijderen vlekken.
Vermissing: Het niet of incompleet terugbrengen van (de inhoud van) een
themakist en/of knutselpakket en/of tafelmateriaal.

1. ALGEMEEN

De themakist en het knutselpakket mag alleen onder toezicht van (een)
volwassene(n) worden gebruikt. Diegene(n) bepaalt/bepalen of de materialen
uit de themakist of het knutselpakket wel of niet worden gebruikt. Een
themakist is bestemd voor maximaal tien kinderen in de leeftijd van 4 t/m
8 jaar. Een knutselpakket is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. Er is geen
maximumleeftijdgrens aan verbonden. De themakist en het knutselpakket
bevat artikelen die niet geschikt zijn voor kinderen onder de 4 jaar. De huurprijs
betreft het eenmalig gebruik van de themakist. Het is huurder niet toegestaan
het gehuurde, waaronder begrepen de themakist en/of het knutselpakket en/
of de inhoud van de themakist en/of de inhoud van het knutselpakket en/of het
tafelmateriaal aan derden te verhuren.

2. RESERVERING

Reservering kan per mail of telefonisch. De contactgegevens staan vermeld op de
website.

3. OPHALEN EN TERUGBEZORGEN
3.1 De themakist en/of het knutselpakket wordt opgehaald en terugbezorgd
bij Feest voor boefjes; Blokland 9, 1383AA te Weesp. Voor het ophalen en
terugbezorgen van een themakist of knutselpakket gelden vaste tijdsloten.
Verhuurder en huurder spreken een exacte ophaal- en terugbezorgtijd af,
welke binnen de hierna te noemen tijdsloten dient te liggen.

3.2 Het afgesproken ophaal- en terugbezorgtijdstip wordt vermeld op de factuur.
Huurder en verhuurder zijn verplicht zich aan het op de factuur vermelde tijdstip
te houden.
-	Tijdslot voor het ophalen van een themakist: één dag vóór het feest tussen
15:00 uur en 21:00 uur.
-	Tijdslot voor het terugbezorgen van een themakist: uiterlijk de dag na het feest
tussen 09:00 uur en 12:00 uur.
-	Tijdslot voor het ophalen van een knutselpakket: een knutselpakket kan op de
dag van gebruik opgehaald worden, tussen 09:00 uur en 12:00 uur.
-	Tijdslot voor het terugbezorgen van een knutselpakket: uiterlijk de dag na de dag
van gebruik dient het tussen 09:00 uur en 12:00 uur weer terugbezorgd te zijn.
3.3 Indien huurder verhinderd is het gehuurde op het overeengekomen tijdstip
op te halen dan wel terug te brengen, dient hij dit direct telefonisch kenbaar te
maken aan verhuurder.
3.4 Wanneer de themakist of het knutselpakket niet binnen 60 minuten na het
verstrijken van het overeengekomen ophaaltijdstip wordt opgehaald, zonder dat
huurder verhuurder daarvan binnen die 60 minuten telefonisch op de hoogte
heeft gesteld, komt de overeenkomst tussen huurder en verhuurder te vervallen.
Huurder blijft in dat geval het volledige huurbedrag verschuldigd.
3.5 Wanneer de themakist of het knutselpakket niet op tijd wordt terug bezorgd,
waarvan in ieder geval sprake is als terugbezorging buiten voornoemde tijdsloten
plaatsvindt, wordt voor elke dag 20,00 euro extra in rekening gebracht. Voor het
niet op tijd terugbezorgen van een knutselpakket wordt voor elke dag 10,00 euro
extra in rekening gebracht.
3.6 Via deze algemene voorwaarden is huurder ingelicht over het formaat van de
themakist. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk
als blijkt dat de themakist niet in het vervoermiddel van de huurder past.
3.7 Het is in beginsel mogelijk de themakist te laten bezorgen en/of op te laten
halen. Indien huurder dit wenst, dient deze dit ruim van tevoren aan verhuurder
kenbaar te maken. Verhuurder behoudt zich het recht voor deze aanvullende
service zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien wordt overeengekomen
dat verhuurder wel aan deze aanvullende service uitvoering zal geven, geldt voor
bezorging en/of ophalen in Weesp een meertarief van 5,00 euro. Buiten Weesp
is het meertarief 1,50 euro per gereden kilometer. Deze extra kosten worden

alleen in rekening gebracht voor de heenweg. De exacte afstand in kilometers
wordt vastgesteld via ANWB.nl -Verkeer Routeplanner.
3.8 Indien de themakist en/of het knutselpakket niet wordt terugbezorgd
wordt, zal de inkoopwaarde van de gehele inhoud van de themakist en/of het
knutselpakket worden verhaald op huurder, de betaalde borg niet worden
teruggestort en huurder aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten
van verhuurder.

4. TARIEVEN

De genoemde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in
euro’s, inclusief BTW. Verhuurder behoudt zich het recht voor om de prijzen te
wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften
noodzakelijk is. De huur van de themakist bedraagt 65,00 euro. De borg bedraagt
50,00 euro. De huurprijzen van het knutselpakket variëren per product en
staan vermeld op de website onder ‘knutselpakketten’. Voor elk knutselpakket
betaalt u een borg van 20 euro. De huurder voldoet de betaling van de huur
en de borg binnen 48 uur na ontvangst van de factuur. Dit geschiedt op
rekeningnummer: NL61INGB0007405066 op naam van FEEST VOOR BOEFJES
o.v.v. het factuurnummer. Pas na ontvangst van de betaling wordt de boeking
definitief. Het verschuldigde bedrag dient op het moment dat de themakist of
het knutselpakket door de huurder in ontvangst wordt genomen, op voornoemd
bankrekeningnummer te zijn bijgeschreven.

5. SCHADE OF LETSEL

De themakist en het knutselpakket zijn met veel zorg gemaakt en samengesteld.
Verhuurder draagt zorg voor een goede conditie van de themakist, het
knutselpakket en de inhoud. Huurder zal de themakist, het knutselpakket
en de daarbij horende inhoud op een zorgvuldige manier gebruiken en zich
in zoverre gedragen als goede huurder. Verhuurder is op geen enkele wijze
verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of letsel (aan derden) die
ontstaat door verkeerd gebruik van de themakist of het knutselpakket. Met
verkeerd gebruik wordt bedoeld: ander gebruik dan in de spelideeën map van
de themakist beschreven en ander gebruik dan in het stappenplan van het
knutselpakket omschreven. Verhuurder is op geen enkele wijze verantwoordelijk/
aansprakelijk voor schade aan inboedel, goederen of interieur door verkeerd
gebruik van de themakist of het knutselpakket. Vertoont de themakist, het
knutselpakket of de inhoud na gebruik een gebrek, dan bent u verplicht om dit
z.s.m. doch uiterlijk op het moment van terugbezorgen aan de verhuurder te
melden.

6. REINIGING KLEDING EN MATERIALEN
6.1 De reiniging van de kleding uit de themakist wordt verzorgd door
verhuurder. Het is de huurder dus NIET toegestaan de gehuurde kleding te
(laten) reinigen.
6.2 De reiniging van het tafelmateriaal wordt verzorgd door de huurder. Deze
dient hiervoor uitsluitend warm water, afwasmiddel en een afwaskwast of spons
(NIET het schuurgedeelte van de spons) te gebruiken. De borden, bekers, vorken,
messen, lepels kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.
6.3 De reiniging van het spelmateriaal voor binnen- en buiten wordt verzorgd
door de huurder. Het spelmateriaal mag uitsluitend worden afgenomen met een
licht vochtige doek.

7. EIGENDOMSRECHT SPEL- EN KNUTSELMATERIAAL

Het spel- en knutselmateriaal blijven te allen tijde eigendom van verhuurder.
Deze moeten weer terug in de themakist of het knutselpakket komen en
samen met de themakist of het knutselpakket worden terug bezorgd. De
gemaakte knutsels, de kleurplaten en de uitgereikte diploma’s worden door
gebruik eigendom van de huurder en hoeven niet te worden terug bezorgd. De
materialen uit de themakist of het knutselpakket mogen niet gekopieerd worden
zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
Bij het ophalen en/of terugbrengen van de themakist of het knutselpakket wordt
de inhoud samen met de huurder gecontroleerd. Als de inhoud in goede staat
is (dat wil zeggen: er is geen sprake van beschadiging of vermissing), ontvangt de
huurder de borg van 50,00 euro terug via een overboeking.

