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Huurder gaat bij het reserveren automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden  
 
 
Artikel 1: Verantwoordelijkheid. De huurder is verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. Alle 
kosten vanwege diefstal, vermissing en schade worden op de huurder verhaald. 
 
Artikel 2: Aansprakelijkheid. Huize Kuiper is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade en/of 
letsel ontstaan door het gebruik van gehuurde materialen, tussen het moment van ophalen en het 
moment van terugbezorgen.  
 
Artikel 3: Melding. De huurder is verplicht schade, vermissing of diefstal direct te melden aan Huize 
Kuiper. 
 
Artikel 4: Begeleiding. Laat de gehuurde materialen nooit onbeheerd achter. Zorg dat er bij gebruik 
altijd een volwassene aanwezig is. 
 
Artikel 5: Schoonmaak. Wij willen de gehuurde materialen compleet droog en schoon terug. Als dat 
niet het geval is, brengen wij €50,- schoonmaakkosten in rekening. Huize Kuiper zorgt ervoor dat het 
materiaal schoon en droog is als de huurder het materiaal ophaalt. 
 
Artikel 6: Prijzen. De prijzen zijn gebaseerd op het zelf halen en terugbrengen van de gehuurde 
artikelen. De prijzen zijn vrijgesteld van BTW (gebaseerd op de Kleine Ondernemersregeling).  
 
Artikel 7: Afhalen en terugbrengen. Op de vooraf afgesproken tijd haalt de huurder zelf de gehuurde 
materialen op en brengt deze ook zelf terug.  
 
Artikel 8: Annulering. Tot 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd kan de reservering telefonisch 
kosteloos worden omgezet naar een andere datum. Wel dient het verschuldigde huurbedrag betaald 
te zijn om deze omgeboekte datum definitief te maken.  
 
Artikel 9: Huurovereenkomst. Bij het ophalen van de gehuurde materialen tekenen de huurder en 
verhuurder samen de huurovereenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de 
huurovereenkomst. De huurovereenkomst en algemene voorwaarden heeft de huurder van tevoren 
via de mail gekregen. 
 
Artikel 10: Betaling. Na reservering ontvangt de huurder een factuur via email. Voordat de gehuurde 
materialen opgehaald worden, dient het totale huurbedrag op de rekening van Huize Kuiper te staan.  
 
 
Heeft u vragen of opmerkingen over deze voorwaarden, dan horen we dat graag.  
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