Algemene Voorwaarden De Feestkoffer
Algemeen
De feestkoffers zijn standaard uitgerust voor een groep van 6 kinderen. Uitbreiding van het
aantal kinderen is mogelijk tegen een meerprijs van €5 per kind (tot maximaal 8 kinderen).
Uitzondering hierop is de Feestkoffer voor de Laserparty. Deze kost standaard €55,- voor
10 kinderen. De feestkoffer bevat alle materialen voor een compleet verzorgd feestje
(exclusief eten en drinken).
Reserveren en annuleren
U kunt een feestkoffer reserveren door het contactformulier in te vullen op onze website,
een persoonlijk bericht te sturen via welkom@defeestkoffer.nl of via onze
Facebookpagina. Wanneer de koffer op de door u gekozen datum nog beschikbaar is
ontvangt u per e-mail een bevestiging van de reservering. Reserveren betekent dat u
akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website en
ontvangt u per e-mail. Nadat u de betaling hebt gedaan ontvangt u 2 weken voor de
vastgelegde datum als service het draaiboek om deze van tevoren in te zien. Zo kunt u
alvast voorbereidingen treffen voor het feestje. Reserveringen kunnen tot 2 weken voor de
datum van reservering kosteloos geannuleerd worden. Het reeds betaalde bedrag zal
teruggestort worden. Indien later wordt geannuleerd bent u de helft van de verhuurkosten
verschuldigd en bij niet ophalen op de dag zelf worden de totale verhuurkosten in rekening
gebracht. Uitzondering hierop is de laserkoffer: hierop geldt een ‘goed weer garantie’. Bij
slecht weer kan deze feestkoffer in overleg telefonisch geannuleerd worden tot max. 24
uur voor reservering.
Huur en Borg
De huur van een feestkoffer bedraagt €50 (Lasergamekoffer = €55). Daarnaast dient u een
borg van €35 (lasergamekoffer €50) te betalen. Het totaalbedrag dient uiterlijk 2 weken
voor gereserveerde datum op onze rekening te staan: NL84RABO0309997739. De
feestkoffer wordt voor verhuur zorgvuldig door ons gecontroleerd en samengesteld. U kunt
de koffer ophalen aan de Van Enststraat 1, 7009CS Doetinchem. Wij verzoeken u direct bij
thuiskomst, als u de koffer uitpakt, de inhoud te controleren aan de hand van de
inventarisatie lijst. Is er onverhoopt toch blijk van beschadiging en/of vermissing dan bent
u verplicht hier direct melding van te maken voordat het feest begint. Wij stellen alles in
het werk om materialen aan te vullen of te herstellen. Wij overleggen met u om te komen
tot een voor ieder bevredigende oplossing. Aan de hand van een kostenoverzicht zal
uitgerekend worden wat de kosten zijn van schade en/of vermissing die niet door u gemeld
is en pas later door ons wordt geconstateerd. Dit bedrag wordt ingehouden op de borg. Is
het borgbedrag niet toereikend dan zal het resterende bedrag in rekening worden gebracht
d.m.v. een factuur.
Levering en terugbezorgen
U dient de feestkoffer op de afgesproken dag en tijd op te halen en terug te brengen.
Wordt de koffer niet op de afgesproken datum teruggebracht dan zijn wij genoodzaakt €50
per dag in rekening te brengen. Wanneer de koffer helemaal niet wordt teruggebracht dan
worden de volledige kosten voor het vervangen van de koffer en inhoud hiervan in
rekening gebracht middels een factuur.
In overleg (en onder voorbehoud) is het ook mogelijk om de feestkoffer bij u te bezorgen
en op te halen. Bezorging is mogelijk binnen een straal van 25 km, reiskosten en
eventuele parkeerkosten zijn voor uw rekening.

Gebruik en aansprakelijkheid
De feestkoffers mogen alleen onder permanent toezicht van volwassen door kinderen
worden gebruikt. De Feestkoffer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of
letsel dat is veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten uit de koffer.
Reiniging
De kleding hoeft niet gewassen te worden, De Feestkoffer draagt zelf zorg voor de
reiniging en hygiëne van de kleding. Natuurlijk ontstaat er normale vervuiling, daar worden
geen kosten voor in rekening gebracht. Vlekken die niet uit de kleding verwijderd kunnen
worden waardoor vervanging nodig is en kleding dat stuk/gescheurd wordt teruggebracht
daarvan wordt er een bedrag voor vervanging van de borg afgehaald. Verder worden alle
materialen schoon aan u geleverd en ontvangen we dezen ook schoon terug. Dat betekent
dat de borden en bekers zijn af gewassen (niet in de vaatwasser). Al het spel materiaal is
gereinigd. Voor vlekken die niet kunnen worden verwijderd wordt er een bedrag van de
borg afgehaald. Ook als u toch zelf kleding wast en er ontstaat schade. Het tafelkleed mag
niet in de wasmachine en mag alleen gereinigd worden met water en afwasmiddel.
Eigendom/misbruik
Alle materialen en producten zijn eigendom van De Feestkoffer. Het is niet toegestaan
materialen te kopiëren, openbaar te maken of te verhuren aan derden zonder
toestemming van De Feestkoffer.

