De Lugt vof
Promotietrailer verhuur
Nanningaweg 39 A
8431 AC OOSTERWOLDE
Dhr.B.Smink tel: 06-50444444
Tel: 0516-588233
www.promotietrailer.com
Levering- en betalingscondities:
Prijzen:
Strikt netto, exclusief 21% BTW
Betaling:
10% v.d. aanneemsom binnen 14 dagen na opdracht
90% v.d. aanneemsom binnen 14 dagen voor datum evenement
Nacalculatieposten binnen 8 dagen na datum evenement
Of anders overeengekomen via opdrachtbevestiging.
Geldigheid offerte:
Tot 30 dagen na dagtekening, onder voorbehoud beschikbaarheid
Levering:
Vanaf stalling Oosterwolde (frl)
Vergunning:
Voor rekening en verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
Muziek rechten:
Voor rekening en verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
Aansprakelijkheid:
Gebruik van promotietrailer geschiedt geheel voor eigen risico.
De Lugt aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor evt. voorkomende gevallen van letsel aan
personen welke gebruik maken van, of bevinden op/in de promotietrailer en vermissing, diefstal of beschadiging
van goederen van opdrachtgever of derden, m.u.v. aansprakelijkheid voor letsel en/of schade welke wordt
geleden door opzet of grove schuld van ons personeel. Aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade is hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid bedraagt ten hoogste het door ons bedrijfsaansprakelijkheid
verzekering tot € 100.000,00.
Kosten annulering opdracht:
25% v.d. aanneemsom tot 30 dagen voor datum evenement, schriftelijk of via email
50% v.d. aanneemsom van 30 tot 14 dagen voor datum evenement, schriftelijk of via email
75% v.d. aanneemsom na 14 dagen voor datum evenement, schriftelijk of via email.
Voorwaarden aan, op en voor de locatie:
De locatie dient verhard, vlak en eenvoudig bereikbaar te zijn voor een trekker oplegger combinatie van 17
meter zonder dat hierbij schade aan de combinatie wordt opgelopen (bijv. laag hangende takken). Is dit niet het
geval bij aankomst kan de chauffeur weigeren de opdracht uit te voeren. De gemaakte kosten (km, los trekken
van combinatie) zijn voor de opdrachtgever. De Lugt is door opdrachtgever gevrijwaard van elke
aansprakelijkheid betreffende schade ontstaan tijdens de reis naar en plaatsing op de locatie. Bij aankomst van de
trailer op locatie, dient er tenminste één persoon namens de opdrachtgever aanwezig te zijn, welke op de hoogte
is van de gewenste opstelling. Extra op- en afbouw à € 150,00 veroorzaakt door foutieve locatie, wordt in
rekening aan de opdrachtgever gebracht.
Maaltijden / consumpties / overnachtingen:
Door opdrachtgever te verzorgen, indien niet door opdrachtgever geregeld, wordt € 50,00 per persoon voor
maaltijden en consumpties in rekening gebracht aan opdrachtgever. Bij meerdaagse opstelling de overnachting
door opdrachtgever te verzorgen, anders wordt er € 105,00 per persoon in rekening gebracht.
Overmacht:
De Lugt kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor evt. kosten voortvloeiende uit mogelijke
uitval van de combinatie door oorzaken die buiten de verantwoordelijkheid liggen van De Lugt zoals
ongelukken, calamiteiten, brand, diefstal en andere overmachtsituaties.
Alternatieve combinatie:
De Lugt behoudt zich te allen tijde het recht voor een alternatieve trekker en/of trailer in te zetten voor het
geboekte evenement. De opdrachtgever wordt hiervan tijdig in kennis gesteld, en heeft het recht om het
aangeboden alternatief zonder annuleringskosten te weigeren en daarmee de opdrachtbevestiging te beëindigen.

