Algemene voorwaarden verhuur
De Dolle Deel
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met De Dolle Deel afsluit.
Door uw inschrijving en betaling aan De Dolle Deel geeft u aan kennis te hebben genomen van de algemene
leveringsvoorwaarden en ga je hiermee akkoord.
1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen huurders
en De Dolle Deel.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het huren van De Dolle Deel komt tot stand door het akkoord met de
offerte of een prijsvoorstel per mail.
2: Reserveringen
2.1 Een opdracht is definitief zodra de klant schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte of het prijsvoorstel
welke De Dolle Deel u per mail toestuurt.
2.2 Door akkoord te gaan met de offerte of het prijsvoorstel gaat u tevens akkoord met de algemene
voorwaarden.
2.3 Mocht u op de dag van de opdracht langer gebruik maken van De Dolle Deel dan vooraf overééngekomen
dan wordt er een uurtarief van €50,- per uur berekend.
2.4 Een optie op een datum wordt maximaal 14 dagen voor u vast gehouden. Daarna komt deze weer
beschikbaar.
3. Annulering en wijziging door de klant
3.1 Annuleren of ontbinding dient per e-mail te gebeuren; info@dedolledeel.nl
3.2 Bij een annulering tot 2 maand voor aanvang rekenen we 10 % van het boekingsbedrag. Bij annulering tot 1
maand voor aanvang van de opdracht wordt 50% van het boekingsbedrag in rekening gebracht. Annuleert u
binnen een maand, dan wordt 80% van het boekingsbedrag in rekening gebracht. Annuleert u binnen een week
dan wordt 100% van het boekingsbedrag in rekening gebracht.
3.3 Bij het niet verschijnen op de gereserveerde datum wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
4. Annulering en wijziging door De Dolle Deel
4.1 De Dolle Deel streeft ernaar om geplande opdrachten te allen tijde door te laten gaan. Indien door
omstandigheden een boeking echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is De Dolle Deel hiervoor jegens
huurder niet aansprakelijk.
4.4 De Dolle Deel is gerechtigd bij ernstige ziekte de opdracht te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de
inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten
worden gerestitueerd.
4.5 De Dolle Deel behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van de opdracht organisatorische en
inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
5: Betaling
5.1 U ontvangt na afloop van de opdracht een factuur van de geleverde diensten. Het gehele bedrag dient
binnen 1 maand betaald te worden.
6: Klachten
6.1 Eventuele klachten over de door De Dolle Deel geleverde diensten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na
levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan De Dolle Deel kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan
wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 De Dolle Deel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van
deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen op of rondom De Dolle Deel.
7.2 Aan de inhoud van een flyer of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
7.3 De huurder dient het gehuurde op behoorlijke wijze te behandelen. Mocht er op wat voor een manier
schade aangebracht worden aan de ruimte dan zijn de kosten volledig voor rekening van de huurder.
8: Overig
8.1 De Dolle Deel behoudt zich altijd het recht om de dienstverlening inhoudelijk te veranderen en/of prijzen
te wijzigen.
8.2 Als bezoekers hinder veroorzaken tijdens hun bezoek aan De Dolle Deel dan hebben wij het recht om deze
persoon te weigeren. Bezoekers krijgen hierbij het betaalde geld niet terug.

