Voorwaarden incidentele daghuur Hof van Cramer

Reserveren
a) Reserveringen voor de incidentele daghuur van ruimtes (inclusief voorzieningen), kunnen
telefonisch of per e-mail worden gedaan.
b) Reserveringen zijn bindend nadat verhuurder deze per mail heeft bevestigd.
Annuleren
a) Reserveringen kunnen uiterlijk 1 week voor de reserveringsdatum kosteloos geannuleerd worden.
Bij annulering van 1 week tot 24 uur van te voren wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering
tot 24 uur van te voren wordt 100% in rekening gebracht.
Aansprakelijkheid
a) Huurder is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door huurder zelf of door derden voor wie
hij aansprakelijk is, welk tijdens het gebruik van de ruimte ontstaan is aan apparatuur, materiaal
en de ruimte zelf.
b) Verhuurder is niet aansprakelijk voor materiële of lichamelijk letsel van huurder of
medegebruikers, veroorzaakt of opgelopen als gevolg van het verblijf in de Hof van Cramer.
Bijzondere bepalingen
a) Huurder dient bij zijn aanvraag te melden voor welk doel en welke groep hij van plan is gebruik te
maken van de ruimtes en faciliteiten.
b) Tijdens het verblijf in de ruimtes zijn huisregels van toepassing. Huurder dient zich op de hoogte
te stellen van de huisregels en er zorg voor te dragen dat cliënten en cursisten zich houden aan de
huisregels.
c) Het is huurder niet toegestaan om het gehuurde aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
De huurder is verplicht bij het betreden en verlaten van de ruimte de apparatuur, materiaal en
ruimte zelf te controleren. Schade en/of vermissingen dienen direct aan de verhuurder gemeld te
worden. Indien de verhuurder niet aanwezig is dient dit telefonisch, via sms of mail te gebeuren.
Bij na laten van melding is huurder aansprakelijk voor eventuele schade en/of vermissing.
d) Zowel verhuurder als huurder zijn verplicht om de ruimtes schoon aan te leveren dan wel achter
te laten.
Betaling
a) Bij incidentele verhuurovereenkomsten geldt een betalingstermijn van 14 dagen na
factuurdatum.

