Algemene voorwaarden (beknopt)
Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van onze complete
algemene voorwaarden is opvraagbaar bij ondergetekende.
1. Slump Catering & Events blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal.
2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het
moment van opbouwen of bezorgen van het materiaal en het moment van het afbreken of ophalen van
het materiaal. Geconstateerde schade word direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit
geldt ook voor vermissing.
3. Een offerte kan tot twee keer kosteloos gewijzigd worden. Na het twee keer kosteloos wijzigen van
een offerte, heeft Slump Catering & Events het recht om organisatiekosten in rekening te brengen
4. Bij bedragen vanaf € 5000,00 hanteren we de volgende betalingsregeling: een aanbetaling van 50%.
De overige 50% wordt achteraf in rekening gebracht. We hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
Zodra de aanbetaling is ontvangen wordt de order in behandeling genomen.
5. Afhankelijk van de weersverwachting, kan het zijn dat de tent eerder of later dan afgesproken
opgebouwd of afgebroken wordt.
6. Afhankelijk van de drukte in de week van het evenement is het mogelijk dat sommige materialen niet
met de eerste levering mee komen, maar nagebracht worden. Uiteraard zorgen wij er voor dat alles voor
aanvang van het feest in zijn geheel klaar staat.
7. Het is niet toegestaan om confetti af te steken in een tent.
8. Bij windkracht 4 of hoger is het niet mogelijk om een aluhal op te zetten (afhankelijk van de plaats
waar de tent gebouwd wordt).
9. Bij windkracht 8 of hoger mag een pagodetent of aluhal niet opgebouwd zijn (afhankelijk van de plaats
waar de tent gebouwd wordt).
10. Bij windkracht 4 of hoger mag een stretchtent niet opgebouwd zijn (afhankelijk van de plaats waar de
tent gebouwd wordt).
11. Aan de foto's gebruikt in onze offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
12. Dit voorstel is onder voorbehoud van prijsstijgingen van CAO en grondstoffen.

Algemene voorwaarden (volledig)
Op deze offerte zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Artikel 1 Gebruiksvoorwaarden
1. Slump Catering & Events blijft te allen tijde eigenaar van het verhuurde materiaal.
2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het
moment van opbouwen of bezorgen van het materiaal en het moment van het afbreken of ophalen van
het materiaal. Geconstateerde schade word direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit
geldt ook voor vermissing.
3. De door huurder gehuurde materialen worden schoon en in goede staat geleverd en ook weer
afgeleverd.
4. Alle materialen worden door ons geleverd in betreffende verpakking (dozen, kratten, flightcases,
hoezen, rolcontainers etc.) en dienen bij terugkomst wederom in de betreffende verpakking droog
verpakt te zijn.
5. Glaswerk en kopjes etc. dienen "op z'n kop" in de betreffende kratten retour geleverd te worden.
6. Schoonmaak- en reparatiekosten aan het gehuurde materiaal worden aan de huurder doorberekend.
De huurder is verplicht om elke schade en elk gebrek aan het gehuurde materiaal te melden. Zonder
toestemming van Slump Catering & Events mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
7. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde materialen buiten schuld van de huurder is ontstaan,
heeft huurder recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de duur van de
overeenkomst.
8. Over te laat teruggebracht gehuurde materialen wordt minimaal 1 dag en maximaal het aantal dagen
waarop de materialen te laat zijn teruggebracht volledig doorberekend.
9. Bij retour van de materialen in ons magazijn worden de goederen gecontroleerd en (indien mogelijk)
in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend.
10. Het is verboden om confetti af te steken in een tent.
11. Bij windkracht 4 of hoger is het niet mogelijk om een aluhal op te zetten (afhankelijk van de plaats
waar de tent gebouwd wordt).
12. Bij windkracht 8 of hoger mag een pagodetent of aluhal niet opgebouwd zijn (afhankelijk van de
plaats waar de tent gebouwd wordt).
13. Bij windkracht 4 of hoger mag een stretchtent niet opgebouwd zijn (afhankelijk van de plaats waar de
tent gebouwd wordt).
Artikel 2 Verplichtingen huurder
1. Huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde materialen aanbrengen.
2. Huurder dient Slump Catering & Events te alle tijde toegang tot de gehuurde materialen te
verschaffen.
3. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is uitsluitend mogelijk met schriftelijke toestemming
van Slump Catering & Events.

4. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt de huurder tijdig
zorg voor de verkrijging van de toestemming. Het niet krijgen van de vereiste toestemming(en) komt
geheel voor risico van de huurder. Aan een derde te betalen vergoeding voor het plaatsen en geplaatst
houden van het gehuurde van welke aard ook, komt geheel voor rekening van de huurder, ook indien
door Slump Catering & Events voldaan.
5. De huurder bepaalt de plaats van het gehuurde. De huurder onderzoekt of de plaats voor het
gehuurde veilig is en het gehuurde veilig kan worden opgezet. Het terrein waarop het gehuurde dient te
worden geplaatst dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Slump Catering & Events kan van de huurder
verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door de huurder aangewezen locatie
ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade is. Tevens dient het terrein goed te
berijden zijn met zware vrachtauto's.
Artikel 3 Verzekering
1. De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde materialen gedurende de
huurperiode. De huurder verzekert de materialen indien nodig tegen o.a. verlies, diefstal, beschadiging,
vandalisme of ten gevolge van brand.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Slump Catering & Events is niet aansprakelijk voor schade aan de huurder of derden, alsmede schade
ontstaan aan roerende en onroerende goederen, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van de
gehuurde materialen. Zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van ondeugdelijk gebruik van
het gehuurde materiaal. De huurder zal Slump Catering & Events vrijwaren voor alle aanspraken,
inclusief aanspraken van derden.
Artikel 5 Betalingen
1. Bij bedragen vanaf € 5000,00 hanteren we de volgende betalingsregeling: een aanbetaling van 50%.
De overige 50% wordt achteraf in rekening gebracht. We hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.
Zodra de aanbetaling is ontvangen wordt de order in behandeling genomen.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Nadat huurder in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten voor
rekening van de huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat
moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en wettelijk is toegestaan.

Artikel 6 Mededelingsverplichtingen huurder
1. Slump Catering & Events heeft het recht om de huurder te verzoeken zich te legitimeren met een
geldig legitimatiebewijs met pasfoto (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
2. Huurder dient Slump Catering & Events direct in te lichten indien beslag wordt gelegd op de gehuurde
materialen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Slump Catering & Events dreigen
te worden geschaad.
Artikel 7 Annulering
1. Annulering door huurder kan alleen schriftelijk.
2. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is deze een schadevergoeding aan Slump
Catering & Events verschuldigd conform onderstaande regeling:
- Bij annulering door de huurder binnen 8 dagen na reservering is geen schadevergoeding verschuldigd.
- Bij annulering na 8 dagen na reservering en 30 dagen voor levering bedraagt de schadevergoeding 30%
van het orderbedrag.
- Bij annulering binnen 30 dagen voor levering bedraagt de schadevergoeding 50% van het orderbedrag.
- Bij annulering binnen 10 dagen voor levering bedraagt de schadevergoeding 75% van het orderbedrag.
- Bij annulering binnen 48 uur voor levering bedraagt de schadevergoeding 100% van het orderbedrag.
Artikel 8 Overmacht
1. Als overmacht voor Slump Catering & Events gelden alle omstandigheden buiten toedoen van Slump
Catering & Events, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als
overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; deze
komen nooit voor rekening van Slump Catering &E Events. Als overmacht geldt ook slecht weer, brand,
explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekort schieten van de
huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen
personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.
2. In geval van overmacht zal huurder aan Slump Catering & Events nog één maand na de
overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen
tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
3. Indien de overmacht toestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben
beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en
ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te
stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding verplicht. Een gedane aanbetaling wordt dan
terugbetaald.
4. Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, voorzien of
onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze
omstandigheid op.

5. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde ruimten is
Slump Catering & Events op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet
daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 9 Diversen
1. Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk
overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn
gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
2. Aan de foto's gebruikt in onze offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
3. Dit voorstel is onder voorbehoud van prijsstijgingen van CAO en grondstoffen.
Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op alle door Slump Catering & Events gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 11 Organisatiekosten
1. Een offerte kan tot twee keer kosteloos gewijzigd worden. Na het twee keer kosteloos wijzigen van
een offerte, heeft Slump Catering & Events het recht om organisatiekosten in rekening te brengen.

