DE VOORWAARDEN (voor afhalen)
Alle apparatuur dient u op te halen en retour te brengen bij JOR soundproductions Heerenweg 6 unit 30 2222 AM te
Katwijk. Dit indien u geen gebruik maakt van onze bezorg- en ophaalservice.
Alle prijzen van de apparatuur zijn voor 1 dag. Ophalen en retourneren is altijd op afspraak!!
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

Wat dient u mee te nemen bij het ophalen van de apparatuur:
U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen (paspoort of rijbewijs)
U dient tevens een kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen
U dient een kopie van een bankafschrift Het mag ook een gas/water/electra afschrift zijn of een belastingbrief
of een bekeuring mee te nemen voor adresverificatie. Niet ouder dan 1 maand.

Zonder dit kunt u de gehuurde apparatuur niet meenemen!
Betalingen:
De huur wordt betaald op de dag van ophalen.
De Borg dient vooraf te worden betaald. Contant . Borg wordt bij terugbezorgen in dezelfde staat altijd contant
terugbetaald.
Borg:
De hoogte van de borg is afhankelijk van de gehuurde apparatuur. Na invullen van de reserveringsopdracht komt huur bij u
terug met het borgbedrag.
Annuleren:
Bij annulering binnen 5 werkdagen betaalt u 30% van de huurprijs
Bij annulering binnen 2 werkdagen betaalt u 60% van de huurprijs

Bij schade aan materiaal worden de kosten van herstel doorberekend aan huurder. bij diefstal/ verlies worden de
vervangingskosten van materiaal berekend.
JOR soundproductions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door huurder, zijn personeel en/ of bezoekers is
ontstaan.
JOR soundproductions is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitval en/ of slecht functioneren van materiaal.
JOR soundproductions is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging met apparatuur welke bij ons is gehuurd.
gebruik van vermogens audio geschiedt geheel voor eigen risico.
Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren op basis van locatie, risico's of financiële onzekerheid.
U dient de regels APV( algemene plaatselijke verordening ) tevens bevelen van politie en gemeente op te volgen.

