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Algemeen
1.1 Alle themakisten zijn standaard voor 6 personen. Het is mogelijk om de themakist uit te               
      breiden tot 10 personen. Reserveren voor meer kinderen is mogelijk tegen extra betaling per       
      kind.
1.2 De tarieven voor de huur van de themakist staan vermeld op de website. De huurprijs heeft    
      betrekking op eenmalig gebruik van de themakist en de bijbehorende materialen.
1.3 De inhoud van de themakisten, draaiboeken en verkleedkleding mogen niet worden       
      verhuurd, uitgeleend of verspreid worden aan derden.
1.4 Het is niet toegestaan om producten te kopiëren, openbaar te maken of duplicaten te     
      maken van de zelfgemaakte en ontworpen sportieve en creatieve activiteiten en het       
      draaiboek of deze op een andere manier te verspreiden.
1.5 Het afhalen en retourneren van de themakist is op Gildestraat 19, 5824 AA Holthees. De    
      themakisten worden niet bezorgd of opgestuurd.
1.6 Kinderfeestje op maat zal de persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze verwerken en         
      worden niet verstrekt aan derden. 

Reserveren 
2.1 Een themakist kan gereserveerd worden via de website op de data dat deze nog 
      beschikbaar is. 
2.2 De huurder is verantwoordelijk dat de gegevens op het reserveringsformulier juist zijn.            
      Kinderfeestje op maat draagt geen verantwoordelijkheid voor het verstrekken van onjuiste       
      of onvolledige informatie door de huurder.
2.3 De reservering is definitief als de huur en borgsom zijn betaald en als u een bevestiging     
      heeft ontvangen van de reservering. U ontvangt na reservering het draaiboek per email op   
      het opgegeven emailadres.
2.4 Kinderfeestje op maat behoudt het recht om zonder opgaaf van reden een reservering te     
      weigeren.
2.5 Mocht kinderfeestje op maat als gevolg van overmacht de gehuurde themakist niet kunnen   
      leveren dan heeft de huurder het recht om een andere themakist uit te kiezen. Mocht dit         
      geen oplossing bieden dan vindt er restitutie van de totale huurprijs, inclusief borg plaats.
2.6 Annulering is mogelijk tot 7 dagen voor het geplande feestje. Indien er zal worden                    
      geannuleerd dan kan er een nieuwe datum worden vastgelegd afhankelijk van de                 
      beschikbare planning. Bij annulering is er geen retournering van de tarieven van de            
      themakist.
2.7 Bij reservering betekend dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden.
2.8 De themakist wordt geleverd inclusief draaiboek met bijbehorende sportieve en creatieve    
      activiteiten. Tafeldecoratie incl. borden, bekers en bestek is aanwezig. U dient zelf voor eten
      en drinken te zorgen.
2.9 Bij het ophalen van de themakist bevinden zich inventarisatielijsten die door Kinderfeestje        
      op maat zijn gecontroleerd en zijn afgetekend.

Borg
3.1 De borgsom voor een themakist bedraagt € 50.
3.2 In geval van diefstal, brand of ernstige schade of beschadigingen of vermiste materialen aan   
      de themakist dan zal de eventuele schade of vermissing worden ingehouden op de 
      borgsom. Kosten die voortvloeien om alle materialen te vervangen zijn voor de huurder.    
      Indien de kosten voor de vervanging van de materialen meer dan € 50 bedraagt dan zal er 
      een factuur worden verstuurd die binnen 7 dagen betaald dient te worden.
3.3 Indien de themakist en/of de inhoud na gebruik een gebrek vertoont dan bent u verplicht   
      om dit z.s.m. doch uiterlijk op het moment van terugbezorgen aan Kinderfeestje op maat te     
      melden.



3.4 Borg zal uiterlijk 5 dagen na het inleveren van de themakist worden geretourneerd.

Huur
4.1 De huurperiode is maximaal 1 dag. De avond voor het feest kan de themakist worden    
      opgehaald en de feestdag zelf in de avond dient de kist weer terug te worden gebracht.
4.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het transport van adres van Kinderfeestje op maat naar u   
      woonadres en retour.

Aansprakelijkheid
5.1 De verkleedkleren en de themakisten mogen uitsluitend onder toezicht van een           
      volwassenen worden gebruikt. De gehele themakist dient u in originele staat terug te 
      bezorgen. We willen u benadrukken voorzichtig te zijn met drink- en etenswaren.
5.2 Kinderfeestje op maat erkent geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor    
      schade en/of letsel veroorzaakt door materialen uit de themakist of verkeerd gebruik van de     
      materialen. Er kunnen materialen aanwezig zijn die schadelijk kunnen zijn voor de
      gezondheid van jongere kinderen.
5.3 Kinderfeestje op maat is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade   
      aan inboedel, goederen of interieur door verkeerd gebruik van de themakist of de creatieve   
      activiteiten.
5.4 Er mag geen verandering, van welke aard dan ook, aan de verhuurde materialen              
      aangebracht worden zoals beschilderen en/of beplakken. 

Reinigen van de materialen
6.1 Kinderfeestje op maat draagt zelf zorg voor het wassen van de verkleedkleding. We willen              
      u nadrukkelijk verzoeken de kleding niet zelf te wassen omdat we de kwaliteit van de 
      kleding graag willen behouden.
6.2 Indien u de kleding zelf heeft gewassen en er schade is ontstaan dan zullen de kosten        
      hiervoor op de borg worden ingehouden.
6.3 De borden, bekers en bestek graag afwassen en droog terug in de themakist doen. Verzoek   
      deze niet in de vaatwasser te wassen.
6.4 Tafelkleden en tafellopers dienen ongewassen retour geleverd te worden. Indien u de   
      tafelkleden en tafellopers zelf heeft gewassen en er is schade ontstaan dan zullen de kosten    
      hiervoor op de borg worden ingehouden.

Retourneren themakist
7.1 U ontvangt een inventarisatielijst welke materialen er allemaal aanwezig zijn in de themakist.
7.2 Kinderfeestje op maat zorgt ervoor dat alle materialen schoon worden geleverd. Alle   
      materialen dienen schoon en (af)gewassen ingeleverd te worden. De verkleedkleren en       
      tafelkleding dienen ongewassen retour geleverd te worden.
7.3 Alle materialen in de themakisten zijn eigendom van Kinderfeestje op maat. De borgkosten   
      krijgt u terug indien er geen beschadigingen of vermiste materialen zijn. Eventuele schade 
      of vermissing zal worden ingehouden op de borgsom.

Aanpassingen aan de themakisten, website en social media
8.1 Het kan voorkomen dat een themakist tussentijds zal worden aangepast. Materialen kunnen    
      worden vervangen of het draaiboek kan worden aangepast. Hierdoor kan het voorkomen 
      dat de impressiefoto’s op de website en social media anders zijn dan de inhoud van de      
      themakisten. Kinderfeestje op maat zorgt altijd voor gelijkwaardige vervanging. 
8.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de foto’s op de website, social media en het      
      draaiboek.



Geschillen
9.1 Alle geschillen tussen Kinderfeestje op maat en u worden beheerst door het Nederlands      
      recht.

Slotbepaling
10.1 Door het aanvinken van de algemene voorwaarden bij reservering van de themakist op de   
        website van Kinderfeestje op maat, verklaart u deze te hebben ontvangen, gelezen, 
        begrepen en te hebben aanvaardt.
10.2 Van de algemene voorwaarden kan alleen uitsluitend worden afgeweken, indien dit   
        uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze   
        voorwaarden van kracht blijven.
10.3 Indien u vragen heeft over de algemene voorwaarden dan kunnen deze uitsluitend per        
        e-mail worden beantwoord.


