Lees dit goed door !
Verhuur voorwaarden `Bungee-Master,
1. Verhuur op AFHAAL basis
2. Verhuur op BEZORG EN OPHAAL basis
3. Verhuur op VERZORGINGS basis
AFHAAL :U kunt ervoor kiezen om de door u gekozen attractie(s) zelf bij ons
af te halen.
Het huurbedrag en de borgsom van € 250 dienen bij afhaal te worden betaald.
Afhaal van de attracties is mogelijk op de huurdag in overleg. Na afloop van de
huurperiode brengt u de attractie(s), op de afgesproken tijd, weer retour. Indien
alles compleet, droog en netjes is ingepakt krijgt u de borg terug.
De afhaalprijzen zijn dagprijzen.
BEZORG/OPHAAL (zie kolom bez/oph):
U kunt ervoor kiezen om de attractie(s) door ons te laten bezorgen en/of
ophalen.
U betaalt bij aflevering de huurprijs en een borgsom van € 250 Indien alles
compleet, droog en netjes is ingepakt krijgt u de borg terug.
Hierbij komen de transportkosten voor het bezorgen en ophalen:
Voorrijkosten 2 x € 20.
Reiskosten per Km. retour 4 x Afstand x € 0,50 per km.
U dient zelf mee te helpen bij het lossen en laden en voor een goede
los/laadplaats zorg te dragen. Indien wij langer dan 30 minuten los/laadtijd
nodig hebben als gevolg van het niet nakomen van de bovenstaande afspraak
moeten wij u de extra tijd doorberekenen (€ 35 per uur). De bezorg- en
ophaalprijzen zijn dagprijzen. U kunt de attracties ook door ons personeel laten
op- en afbouwen.
De kosten hiervoor zijn € 35 per persoon, per uur.

VERZORGD :De mogelijkheid bestaat ook om de attractie(s) volledig (of
gedeeltelijk) door ons te laten verzorgen. De attractie(s) wordt(en) gedurende 4
uur aaneengesloten, tenzij anders vermeld, door personeel van Bungee-Master
begeleid. Tevens zullen wij de verzorgde attracties op- en afbouwen. Voor ieder
extra draaiuur betaalt u € 35 per persoon verzorgde attractie, mits vooraf
vastgelegd.
Bij de verzorgingsprijs komen alleen nog de Reiskosten
(2 x afstand x € 0,50 per km.).
FEESTDAGEN TOESLAG
* Koninginnedag : 20%
* 2de Kerstdag 20%
ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW
Legitimatie d.m.v. Paspoort of Identiteitskaart is ten alle tijden verplicht.

