ALGEMENE VOORWAARDEN AVL FEESTEN
Algemeen
De Themakisten zijn standaard uitgerust voor 8 kinderen. Uitbreiding van de kist is mogelijk tegen
extra betaling per kind volgens tarieven op de website. In de overeenkomst zal het aantal kinderen
worden vastgelegd. De kist wordt geleverd met een draaiboek, complete tafel uitrusting (exclusief
bestek) decoratie materiaal, spelletjes, knutselmateriaal en schmink.
Reserveren / Annuleren
U kunt reserveren via het online reservering systeem op de site. Wanneer u een themakist hebt
gereserveerd ontvangt u een bevestiging per e-mail. Reservering betekent dat u akkoord gaat met de
algemene voorwaarden. De uitsluitende voorwaarden van de huurder worden niet aanvaard.
Reserveringen kunnen tot 3 weken voor de datum van reservering kosteloos geannuleerd worden.
Het reeds betaalde bedrag zal op een rekening naar keuze gerestitueerd worden. Indien later wordt
geannuleerd bent u de helft van de verhuurkosten verschuldigd en bij niet ophalen op de dag zelf
worden de totale verhuurkosten in rekening gebracht.
Huur en Borg
Bij het reserveren van de themakist dient u een borg van 75 euro te betalen. De kist is door ons
zorgvuldig gecontroleerd. Wij verzoeken u direct bij thuiskomst, als u de kist uitpakt, de inhoud te
controleren aan de hand van de inventarisatie lijst. Is er onverhoopt toch blijk van beschadiging
en/of vermissing dan bent u verplicht hier direct melding van te maken voordat het feest begint. Het
is niet verplicht zelf voor vervanging of herstel te zorgen. Aan de hand van een kostenoverzicht zal
uitgerekend worden wat de kosten zijn van schade en/of vermissing die niet door u gemeld is en pas
later door ons wordt geconstateerd. Dit bedrag wordt ingehouden op de borg. Is het borgbedrag niet
toereikend dan zal het resterende bedrag in rekening worden gebracht d.m.v. een factuur.
Retourneren
U dient de kist op de afgesproken dag en tijd terug te brengen. Wanneer een kist niet op tijd
teruggebracht of geretourneerd wordt stelt u mogelijk een ander kind teleur. Wordt de kist niet op
de afgesproken datum teruggebracht dan zijn wij genoodzaakt 50 euro per dag in rekening te
brengen. Wanneer de kist helemaal niet wordt teruggebracht dan worden de volledige kosten van
het vervangen van de kist en inhoud hiervan in rekening gebracht middels een factuur. Als u heeft
gekozen voor verzending dient de kist de dag na het feest voor 13:00 uur uitgezonderd van zon en
feestdagen weer bij PTT in te leveren. Bewaar altijd het verzendbewijs dat u ontvangt bij inleveren.
Gebruik/aansprakelijkheid
De thema kisten en inhoud hiervan worden verhuurd voor gebruik thuis.( niet bedoeld voor
bos/park) De themakisten mogen alleen onder permanent toezicht van volwassen door kinderen
worden gebruikt. Er dient bij elk spel en gebruik van de materialen uit de kist een volwassene
aanwezig te zijn, die bepaalt of ze geschikt zijn voor de kinderen. Er kunnen artikelen in zitten die
niet geschikt zijn voor hele jonge kinderen. AVL feesten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade of letsel dat is veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten uit de kist.
Diefstal
Bij diefstal van het gehuurde materiaal wordt de huurder geacht hier direct melding van te maken bij
ABL feesten. Kosten die voortvloeien om alle materialen te vervangen zijn voor de huurder.
Tussentijdse aanpassing
Tussen het moment van reserveren en het moment van ophalen kan wel eens enige tijd zitten. Het
kan zijn dat er in de tussentijd aanpassingen worden gedaan aan het draaiboek of dat materialen uit
de kist worden vervangen i.v.m. slijtage. Wij streven er namelijk naar om steeds ons product te
verbeteren. Hierdoor kan het ook voorkomen dat het beeld materiaal op de website enigszins kan
afwijken. Dat foto’s zijn verwijdert of vervangen op de website. Wij zullen er wel altijd zorg voor
dragen dat er sprake is van een gelijkwaardig product. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan
het draaiboek of beeldmateriaal op de website.

Reiniging
De kleding hoeft niet gewassen te worden, AVL feesten draagt zelf zorg voor de reiniging en hygiëne
van de kleding. Natuurlijk ontstaat er normale vervuiling, daar worden geen kosten voor in rekening
gebracht. Vlekken die niet uit de kleding verwijderd kunnen worden waardoor vervanging nodig is
en kleding dat stuk/gescheurd wordt terug gebracht daarvan wordt er een bedrag voor vervanging
van de borg afgehaald. Verder worden alle materialen schoon aan u geleverd en ontvangen we ook
schoon terug. Dat betekent dat de borden en bekers zijn afgewassen (niet in de vaatwasser). Al het
spel materiaal is gereinigd. Voor vlekken die niet kunnen worden verwijderd word er een bedrag van
de borg afgehaald. Ook als u toch zelf kleding wast en er ontstaat schade. Het tafelkleed mag niet in
de wasmachine en mag alleen gereinigd worden met water en afwasmiddel.
Verzenden van de kist.
De kist wordt drie dagen voor de gehuurde datum naar u verzonden via postNL. U krijgt van ons een
track en trace nummer zodat u het pakket kan volgen. AVL feesten kan niet aansprakelijk gesteld
worden als er onverhoopt iets met de kist gebeurd waardoor deze te laat bij u wordt bezorgd. U moet
zich dan zelf wenden tot postNL. Zorg op de dag van bezorging dat er iemand is om het pakket in
ontvangst te nemen, ga er niet vanuit dat het pakket bij de buren wordt afgeleverd want dit is niet
altijd het geval. Wilt u dat de kist eerder verzonden wordt neem dan op de dag van reservering
contact met ons op voor de mogelijkheden.
Eigendom/misbruik
Alle materialen en producten zijn eigendom van AVL feesten. Het is niet toegestaan materialen te
kopiëren, openbaar te maken of te verhuren aan derden zonder toestemming van AVL feesten.
Overmacht
Mocht AVL feesten als gevolg van overmacht de gehuurde verkleedkist niet kunnen leveren dan heeft
de huurder het recht om een andere verkleedkist uit te kiezen. Mocht dit geen oplossing bieden dan
is helaas het enige alternatief om de datum te verschuiven.
Algemene voorwaarden extra
OUD HOLLANDSE SPELLEN
Gebruik en spelregels
De huurder verklaart het gebruik en de spelregels van elke gehuurde attractie te kennen op het
moment dat de materialen afgehaald of geleverd en/of opgebouwd worden. Verkeerd gebruik van de
attractie(s) kan schade veroorzaken aan derden en materialen.
Verantwoordelijkheid
De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die derden op zouden kunnen lopen i.v.m. de
gehuurde materialen. De huurder is ook volledig aansprakelijk voor alle schade, aangericht door
derden en dit tijdens de levering, afhaal, de op en- afbouw, het ophalen, terug bezorging evenals de
huurperiode zelf.
AVLfeesten is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen die zich zouden kunnen
voordoen voor, tijdens en na de huurperiode.
De huurder heeft hier de volledige verantwoordelijkheid in handen. Wanneer de attractie(s) door
omstandigheden beschadigd is of anderzijds niet leverbaar zijn in de huurperiode van de huurder,
behoudt AVL feesten zich het recht een andere attractie in de plaats te geven welke een
gelijkwaardige of hogere huurwaarde heeft dan de normaal bestelde attractie.
Voorzorgen
De huurder dient te zorgen voor voldoende ruimte voor de plaats van de attractie(s) en dient de
eventuele voorschriften van de attractie(s) te respecteren.

Wanneer de attractie(s) geplaatst wordt of worden dient men overdekking te voorzien of deze
binnen te plaatsen bij regenval om alle beschadigingen te voorkomen. Deze voorwaarde is van
toepassing op alle attracties.
Indien de attractie(s) moet of moeten gevoed worden met spanning, dient de huurder spanning te
voorzien tot op de locatie waar deze geplaatst moet of moeten worden.
Afhaling en terug bezorging van de attractie(s) door de huurder
In geval dat de gehuurde materialen afgehaald worden door de huurder, dient deze te zorgen voor
een ruime laadruimte waardoor de materialen veilig en gemakkelijk te transporteren zijn. De
huurder is volledig aansprakelijk voor de manier waarop de attracties geladen zijn bij afhaal of
terugbezorging. De materialen reizen op eigen risico van de huurder vanaf onze magazijn.
Wanneer de huurder de materialen terugbezorgd na overeengekomen datum en / of uur, wordt er
een schadevergoeding gerekend van 100 % op de totale daghuurprijs per dag dat de attractie(s) te
laat is (zijn).
Inspectie en borgsom
Bij terug bezorging, ophalen en afbouw zullen de gehuurde materialen nagekeken worden door AVL
feesten op eventuele defecten en/of beschadigingen (bv. krassen, scheuren, enz.). Van de schade zal
een rekening worden gestuurd aan de huurder. Dit geldt tevens voor vermissing van materialen.
Bij het reserveren van de oud Hollandse kinderspellen dient u een borg van 75 euro te betalen. De
spellen is door ons zorgvuldig gecontroleerd.. Aan de hand van een kostenoverzicht zal uitgerekend
worden wat de kosten zijn van schade en/of vermissing .Dit bedrag wordt ingehouden op de borg. Is
het borgbedrag niet toereikend dan zal het resterende bedrag in rekening worden gebracht d.m.v.
een factuur.
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