Algemene Voorwaarden – Casinospeltehuur.nl
1. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik
van de Casino set kan niet worden neergelegd bij Activiteit2go. Te allen tijde is de
huurder hiervoor aansprakelijk. Wij adviseren ouders/volwassenen toezicht te laten
houden tijdens de activiteiten met kinderen. Eventuele schade aan de Casino set
door bewuste onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder. Bij diefstal en/of
verlies is de huurder volledig aansprakelijk. Activiteit2go brengt in dat geval de
volledige vervangingskosten in rekening bij de huurder.

2. Reservering en betaling

Via de website kunnen de Casino sets worden gereserveerd. Er wordt een
bevestiging naar de huurder toegestuurd via de mail. De aanvraag kan pas definitief
gemaakt worden nadat de betaling door huurder is voldaan (tenzij anders
afgesproken). Totdat de betaling is voldaan blijft de reserveringsaanvraag als optie
staan. Pas op het moment dat de betaling is ontvangen door Activiteit2go zal de
reserveringsaanvraag worden bevestigd en kunnen wij de Casino set daadwerkelijk
uitleveren.
In overleg is contant betalen bij ophalen van de Casino set ook mogelijk.

3. Borg

Activiteit2go vraagt geen borg bij het huren van de Casino sets. Wij vertrouwen op
de eerlijkheid van onze huurders. Bij eventuele beschadiging van het gehuurde
materiaal of andere gebreken door onredelijk gebruik, worden de kosten daarvan bij
de huurder in rekening gebracht. Activiteit2go gaat hierbij uit van de
vervangingswaarde van het materiaal. (Zie ook 1. Aansprakelijkheid)

4. Annulering

Mocht de huurder de huur van de Casino set willen annuleren, dan kan de huurder
dit tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum telefonisch of per e-mail bekend
maken bij Activiteit2go. De huurder krijgt dan de reeds betaalde kosten van de
Casino set van Activiteit2go teruggestort.
Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum dient de huurder dit
telefonisch kenbaar te maken bij Activiteit2go en zal Activiteit2go 50% van de reeds
betaalde huurkosten terugstorten.
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5. Wijzigen van afgesproken huurdatum

Wilt u de huurdatum wijzigen dan kan dit kosteloos tot 48 uur voor de afgesproken
huurdatum telefonisch of per e-mail bij Activiteit2go bekend worden gemaakt. In
overleg met u zal dan worden gekeken naar een andere beschikbare huurdatum.
Mocht u de afgesproken huurdatum binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum
willen wijzigen dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen met Activiteit2go.

6. Ophalen/Brengen

De Casino sets kunnen kosteloos bij Activiteit2go worden opgehaald. Het ophalen
kan een avond van tevoren. De Casino set dient uiterlijk een dag na de huurdatum
retour te zijn bij Activiteit2go. Voor elke dag later zal Activiteit2go een dag huur in
rekenen brengen.
Het tijdstip en locatie voor het ophalen wordt per e-mail naar de huurder verstuurd.
7. Legitimatieplicht
Bij het ophalen van de Casino set heeft de huurder een legitimatieplicht. De huurder
dient een geldig legitimatiebewijs te tonen bij het ophalen van de set.
8. Casino set
Bij het ophalen van de Casino set wordt de inhoud van het pakket samen met de
huurder gecontroleerd. In het pakket zit een handleiding met uitleg over de
spelmogelijkheden. De inhoud van het pakket mag alleen voor eigen gebruik
worden gehuurd en niet worden doorverhuurd en/of op andere wijze ter beschikking
worden gesteld aan derden.
9. Instemming
Door het invullen van het reserveringsformulier stemt de huurder in met de
algemene voorwaarden zoals deze zijn vermeld op de website van Activiteit2go.
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