Algemene voorwaarden
Puf-Pep-Pit ontdekkingskar
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huur van de Puf-Pep-Pit
ontdekkingskar en al de inbegrepen materialen.

1. Huurperiode

1. De ontdekkingskar(ren) word(en) gehuurd voor de periode zoals vermeld in
de aanvraag en bevestigingsmail.
2. Bij het bepalen van de huurperiode worden, tenzij anders overeengekomen,
ook zaterdagen, zondagen, feestdagen en andere vrije dagen
meegerekend.
3. Indien de ontdekkingskar(ren) niet binnen de overeengekomen termijn wordt
geretourneerd, heeft ‘Het Noorderlicht’ het recht de huurprijs door te rekenen
tot het moment waarop de ontdekkingskar geretourneerd is.

2. Prijs

De meest actuele prijzen zijn terug te vinden op de website:
www.pufpeppit.be
De prijzen gelden steeds voor volledige dagen.

3. Ophaling en transport

1. De huurder kan de ontdekkingskar(ren) na afspraak zelf ophalen op het
volgend adres:
Abtsbroeksken 14
9220 Moerzeke-Kastel
De huurder houdt hierbij rekening met de volgende afmetingen en geschatte
gewicht per kar:
Lengte: 130 cm
Breedte: 65 cm
Hoogte: 120 cm
Gewicht: 75 kg
Dit transport gebeurt geheel voor rekening en risico van de huurder. De
huurder is verplicht voldoende laadruimte te voorzien om de materialen veilig
en gemakkelijk te transporteren. De huurder is volledig aansprakelijk voor de
manier waarop de materialen geladen en gelost zijn bij afhaal of
terugbezorging.
2. De huurder kan ervoor kiezen om de ontdekkingskar(ren) te laten leveren op
een door hen gegeven adres. Dit kan gebeuren via een leveringsbedrijd dat
door de huurder wordt gecontacteerd en waarmee de huurder zelf de
nodige afspraken maakt. De kostprijs voor de levering en terugbezorging
wordt betaald door de huurder.
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3. De huurder dient de gehuurde materialen bij in ontvangstneming te
controleren. Bij het vaststellen van gebreken dient de huurder direct contact
op te nemen met ‘Het Noorderlicht’.

4. Gebruik en beheer van de gehuurde goederen

1. De door de huurder gehuurde goederen zijn en blijven exclusief eigendom
van ‘Het Noorderlicht’.
2. Huurder gebruikt tijdens de huurperiode de gehuurde goederen als een
goede huisvader/huismoeder met zorg en overeenkomstig de bestemming.
Het is aan de Huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan
te brengen.

5. Aansprakelijkheid en schade

1. De huurder is aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van de
gehuurde goederen gedurende de hele huurperiode.
2. ‘Het Noorderlicht’ kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
ongevallen en/of schade, van welke aard dan ook: directe en/of
gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, gebouwen of
percelen van derden met betrekking tot het leveren, het gebruik en de
terugneming van de gehuurde materialen.
3. De huurder vrijwaart ‘Het Noorderlicht’ tegen iedere vordering tot
schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
4. ‘Het Noorderlicht’ vindt respect voor milieu en omgeving ontzettend
belangrijk en kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor materialen die
door huurders onrechtmatig worden achtergelaten.

6. Schade en schadevergoeding

1. Bij terugkomst wordt de ontdekkingskar en de inbegrepen materialen grondig
gecontroleerd. Het meenemen van het huurobject door verhuurder of diens
expediteur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade,
verlies, niet-schoonmaken of onjuist verpakken of borgen wordt vastgesteld,
laat verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de huurder weten. Na
melding kan verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de
kosten aan de huurder doorrekenen.
2. De huurder dient de ontdekkingskar(ren) in dezelfde staat terug te bezorgen
als waarin huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden
(behoudens normale slijtage) en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als
bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet
volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van de huurder.

7. Annulering
1. Zodra de offerte digitaal is bevestigd en het bedrag werd overgeschreven, is
de bestelling bindend. ‘Het Noorderlicht’ reserveert namelijk de
ontdekkingskar(ren) vanaf dat moment voor de huurder en kan deze
bijgevolg ook niet meer verhuren aan anderen.
2. Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert,
worden de door ‘Het Noorderlicht’ gemaakte kosten als gevolg van deze
annulering in zijn geheel door de huurder vergoed.
De annuleringskosten bedragen:
– Bij annulering langer dan 4 weken voor de ophaaldatum: 20% van de totale
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som van de opdracht.
– Bij annulering 2 tot 4 weken voor de ophaaldatum: 50% van de totale som
van de opdracht.
– Bij annulering in de laatste 2 weken voor de ophaaldatum: 100% van de
totale som van de opdracht.

8. Betaling

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen is, dient de betaling op voorhand te
gebeuren via overschrijving.

9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van ‘Het Noorderlicht’
onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of
blijvend verhindert zoals transportmoeilijkheden, beschadigde materialen, …
2. Bij overmacht heeft ‘Het Noorderlicht’ de keuze om ofwel de termijn van de
aflevering met de door der overmacht te verlengen of de overeenkomst,
zonder dat ‘Het Noorderlicht’ in welke vorm dan ook gehouden is tot
voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.
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