Algemene voorwaarden.
-

Balmasqué erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, veroorzaakt door het
gebruik van materialen of producten geleverd door Balmasqué.
Onze huurprijzen gelden voor de duur van de afgesproken periode.
De kleding dient altijd in Heerhugowaard te worden opgehaald en teruggebracht te worden
i.v.m. de betaling en verificatie van de klant. Afwijkingen hierop alleen in overleg.
De huurder dient bij reservering of huur van kleding een geldig legitimatiebewijs te kunnen
tonen.
Kostuums worden pas meegegeven na betaling en ondertekening van een rekening met
adresgegevens. Tenzij anders afgesproken.
Kleding is te huur ten behoeve van een van te voren afgesproken periode verlenging is
mogelijk in overleg.
Bij het huren voor langere periode wordt de huurprijs bepaald op basis van het aantal dagen
dat de kleding wordt gedragen. Dit gebeurt altijd in overleg met Balmasqué.
Bij reservering dient men een aanbetaling te doen van de totale huursom (of gedeelte
hiervan in overleg).
Bij annulering binnen een maand voor de verhuurdatum zal de aanbetaling niet worden
geretourneerd.
Bij de verhuur van kleding wordt altijd een datum van retour met u afgesproken. Dit is in de
regel de dag na gebruik. In overleg kan een andere dag worden afgesproken.
U krijgt bij de huur altijd een schriftelijk bewijs van het geen u betaald heeft aan huur.
Eveneens worden altijd de ophaal- en de retourdata aangegeven.
Bij het te laat terugbrengen van kleding wordt een extra dag in rekening gebracht.
De kleding dient te worden teruggebracht in de staat zoals deze ook aan u is overhandigd.
Reiniging gebeurd door Balmasqué.
U dient naast de kleding ook de meegeleverde kledinghangers en kledinghoezen in te
leveren.
In geval van beschadiging aan de kleding na de huur zullen de kosten in rekening worden
gebracht.
Bij onherstelbare schade dient men de nieuwprijs te betalen.
Wassen en / of stomen doen wij zelf en is voor rekening van Balmasqué.
Bij niet normaal gebruik, te bepalen door Balmasqué worden extra reinigingskosten in
rekening gebracht.
Balmasqué behoudt ten alle tijden het recht de prijzen te wijzingen.
Voor groepen of verenigingen geld dat er in overleg prijzen en levertijden worden
afgesproken.

