Aanvullende Voorwaarden Creakist
per 1 augustus 2010

Aanvullende Voorwaarden Creakist
Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tot levering van diensten gelden de Algemene Voorwaarden van
Atelier de Creakoffer. Conform artikel 4.1 van deze Algemene Voorwaarden gelden
daarnaast voor het huren van de Creakist de volgende aanvullende voorwaarden. Bij
strijdigheid tussen bepalingen in deze Aanvullende Voorwaarden Creakist en de Algemene
Voorwaarden van Atelier de Creakoffer, gaan de onderhavige aanvullende bepalingen voor.
2. Deze aanvullende voorwaarden kunnen door Atelier de Creakoffer te allen tijde worden
gewijzigd, zonder dat dit voor de klant het recht geeft om een (andere) met Atelier de
Creakoffer gesloten overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden.
Artikel 2 Definities
1. Huurder: de partij die op basis van een overeenkomst een Creakist huurt, dan wel beoogt te
huren.
2. Creakist: kist met creatieve materialen en hulpmiddelen ter ondersteuning van een
kinderfeestje.
Artikel 3 Verhuur en verhuurprijs; verhuurperiode en huurcontract
1. De verhuur en de huurprijs hebben betrekking op het eenmalig gebruik van de Creakist en de
bijbehorende materialen op de overeengekomen huurdatum.
2. Het is de huurder niet toegestaan om gehuurde materialen uit te lenen, te verkopen of te
verhuren aan derden.
3. Verhuurperiode: van één dag voor tot één dag na de reserveringsdatum. De themakist wordt
in principe één dag voor het feest opgehaald op een afgesproken tijdstip. De dag na het feest
wordt de kist weer terugbezorgd op een afgesproken tijdstip.
4. De Creakist kan door de huurder pas mee worden genomen als het huurcontract is
ondertekend.
5. Wanneer een gehuurde Creakist niet op de afgesproken datum wordt teruggebracht, zal per
dag 20,00 euro in rekening worden gebracht.
Artikel 4 Reservering
1. Een Creakist kan schriftelijk of mondeling worden gereserveerd.
2. Na reservering ontvangt de huurder de orderbevestiging en de factuur (inclusief de algemene
voorwaarden huren Creakist).
3. Atelier de Creakoffer behoudt het recht voor om zonder opgaaf van redenen een reservering
te weigeren.
Artikel 5 Betaling en betalingswijze
1. De betaling kan op tweeërlei wijzen gebeuren; voortijdig of bij het afhalen.
2. Bij betaling vooraf dient de huurder het verschuldigde factuurbedrag tijdig voor de
reserveringsdatum over te maken op het rekeningnummer van Atelier de Creakoffer.
3. Bij betaling bij afhalen dient de huurder middels contante betaling de huur bij het afhalen te
voldoen.
4. De Creakist kan door de huurder pas worden meegenomen als het factuurbedrag is voldaan.
Artikel 6 Borg
1. Voor de verhuur van een Creakist moet door de huurder borg worden betaald.
2. De borg dient voldaan te worden bij het ophalen van de Creakist.
3. Als een huurder geen borg betaalt, kan de Creakist door de huurder niet worden
meegenomen.
4. Voor het betalen van de borg ontvangt de huurder een betalingsbewijs van de borg.
5. Bij het in goede staat terugbrengen van de Creakist en de inhoud ontvangt de huurder de
betaalde borg terug.
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6. Bij onverhoopte schade aan of verlies van de Creakist of kistinhoud, wordt de
vervangingswaarde van het beschadigde dan wel het ontbrekende door Atelier de Creakoffer
in mindering gebracht op de door de huurder betaalde borg. Indien de borg hiervoor niet
toereikend blijkt te zijn, zal de huurder overgaan tot vergoeding van dit bedrag.
7. De kosten in verband met het te laat retourneren van de Creakist worden met de borg
verrekend. Indien de borg hiervoor niet toereikend blijkt te zijn, zal de huurder overgaan tot
vergoeding van dit bedrag.
Artikel 7 Annuleren
1. Het annuleren van een reservering tot 7 dagen voor de reserveringsdatum is kosteloos. Het
eventueel al betaalde en ontvangen factuurbedrag zal worden geretourneerd.
2. Het annuleren van een reservering van 7 dagen of minder voor de reserveringsdatum is niet
kosteloos. De huurder is in dit geval 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Van het
eventueel al betaalde en ontvangen factuurbedrag, zal 50% van het factuurbedrag worden
geretourneerd. In alle andere gevallen zal een nieuwe factuur worden toegezonden.
Artikel 8 Afhalen en terugbrengen
1. De gehuurde Creakist dient op de overeengekomen data en tijden te worden gehaald en
teruggebracht. Mocht het wenselijk zijn om hiervan af te wijken, dan dient de huurder dit tijdig
aan te geven.
2. Bij het ophalen en terugbrengen van de Creakist wordt de inhoud ervan door Atelier de
Creakoffer en huurder gecontroleerd. De controle wordt uitgevoerd aan de hand van een
inventarislijst.
3. Bij het ophalen van de Creakist dient de huurder zich te kunnen legitimeren.
4. Acceptatie van de Creakist door de huurder betekent dat de inhoud ervan als compleet en
kwalitatief in orde wordt bevonden. Indien zaken niet in orde worden bevonden, worden deze
ter plekke vervangen ofwel wordt hiervan een aantekening gemaakt.
5. De Creakist en inhoud dienen in goede staat te worden teruggebracht. De kliederschorten
worden door Atelier de Creakoffer gereinigd.
Artikel 9 Overmacht
1. Indien Atelier de Creakoffer onverhoopt, als gevolg van overmacht, niet in staat is om de
gereserveerde Creakist te leveren, dan wordt door Atelier de Creakoffer een gelijkwaardig
creatief kinderfeestje bij de huurder thuis georganiseerd op de reserveringsdatum. De kosten
voor dit kinderfeestje zijn gelijk aan het gefactureerde bedrag voor de huur van de Creakist.
De meerkosten voor het kinderfeestje zijn voor Atelier de Creakoffer.
2. Indien een gelijkwaardig creatief kinderfeestje bij de huurder thuis geen passende oplossing
blijkt te zijn, dan kan de gereserveerde Creakist op een andere datum kosteloos worden
gehuurd. Het eventueel al betaalde factuurbedrag zal dan door Atelier de Creakoffer worden
terugbetaald.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Voor schade of letsel die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de gehuurde
Creakist, hulpmiddelen en/of materialen is Atelier de Creakoffer niet aansprakelijk.
2. De huurder is ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van de gehuurde Creakist,
hulpmiddelen en/of materialen te allen tijde geschiedt onder voortdurend en direct toezicht
van een volwassene.
Artikel 11 Eigendom
1. De Creakist, hulpmiddelen en overgebleven/ongebruikte materialen blijven eigendom van
Atelier de Creakoffer.
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