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Deze huurvoorwaarden maken deel uit van alle met ons bedrijf aangegane
huurovereenkomsten.
Alle prijzen zijn exclusief verzekeringskosten en BTW.
Alle prijzen zijn per dag(deel) en éénmalig gebruik.
Tango events bv heeft het recht om een borgsom te vragen.
Annuleringskosten binnen 7 dagen 10%, binnen 3 dagen 50%, huur/bezorgdag 100%.
Alle betalingen moeten bij aflevering worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
Als betaling op factuur is overeengekomen, moet deze binnen 10 dagen worden voldaan.
De huurgoederen worden schoon geleverd. Als de materialen door ons worden afgehaald
voor retour, moeten de huurmaterialen schoon en ingepakt klaar te staan voor transport.
Als de goederen vuil of alleen gespoeld retour komen, wordt het schoonmaken door ons in
rekening gebracht; de kosten zijn €. 35,00 per werkuur (inclusief schoonmaakmiddelen en
gebruik apparatuur).
De huurgoederen worden op de begane grond afgeleverd. Bij vervoer door huurder of
derden is het risico van beschadiging of vermissing voor de huurder. Bij vermissing, breuk of
beschadiging is de huurder aansprakelijk. Aan hem/haar zal de vervangingswaarde in
rekening worden gebracht.
Tango events heeft voor zichzelf én voor de huurder een (werkmaterieel)verzekering
afgesloten. De huurder is verplicht hieraan deel te nemen. De aard en de omvang van de
dekking, de eigen risico’s en de overige voorwaarden van deze verzekering staan op het
verzekeringscertificaat vermeld dat deel uitmaakt van de huurvoorwaarden en
huurovereenkomsten. De verzekeringskosten betreft een toeslag van 7% op de huurprijs.
Aangekochte goederen vallen buiten deze verzekering.
Een opdracht kan ter plekke door Tango events worden geannuleerd of afgebroken als
schade aan de huurmaterialen wordt verwacht in verband met weersomstandigheden. Er is
dan sprake van overmacht (zoals tentopbouw bij veel wind of sneeuwval).
De huurder moet de materialen tijdens of onmiddellijk na ontvangst controleren.
Klachten van de huurder moeten op de bezorgdag aan ons worden medegedeeld. Vanaf het
moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.
Wij kunnen ook dranken voor u bestellen. Wij hanteren de regel dat alle door de huurder
geopende flessen en/of fusten bier, waarvan het zegel is verbroken, in zijn geheel betaald
moeten worden. Als aanvulling voor uw feest, buffet of andere gelegenheid kunnen wij ook
personeel leveren. Het uurtarief is € 37,50 per uur per persoon excl. BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Er kunnen prijswijzingen plaatsvinden (dit gebeurt vooraf in
overleg met de klant).
Het bezorgen en ophalen in Alphen aan den Rijn is gratis.
De kosten per gereden kilometer buiten Alphen aan den Rijn is € 0,70 (personenauto of
bestelwagen), € 0,90 (kleine vrachtauto) of € 1,05 (met Eurovignet verplicht op snelweg).
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Als wij voor u materialen inhuren bij derden wordt per gereden kilometer voor ophalen en
retourneren € 0,10 extra berekend.
Kortingsregeling meerdaags gebruik
1 dag huren
volgdag
Week
Volgweek
Maand

= dagprijs
= +25% van de dagprijs
= volgdag x 3 + dagprijs
= + dagprijs
= + dagprijs

totaal 100%
totaal 125% (3e dag 150%, 4e dag 175%)
totaal 200%
totaal 300%
totaal 400%

Voorbeeld:
Plat bord 1e dag € 0,20:, twee dagen € 0,25: Week €. 0,40: twee weken €. 0,60: maand € 0,80
Regeling meerdaags gebruik geldt alléén op verhuurmaterialen, uitgezonderd huurkleding, dus niet
op het verkoopassortiment, dranken en etenswaren. Voor “attracties”, podia, effectapparatuur en
Alu tenthallen gelden afwijkende kortingsregelingen.
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