
* Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief transport kosten.
* Indien u de materialen thuis bezorgd wilt hebben en de volgende dag weer worden opgehaald, rekenen wij €0,50 
per kilometer voor de heen en terugreis op de bezorgdag en afhaaldag. 
* Parkeerkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen.
* De materialen dienen alleen binnenshuis gebruikt te worden.
* Bij de verkleedkoffer mag geen make up gebruikt worden. De koffer is ruim 120 jaar oud, behandel deze aub met 
respect.
* Het is niet toegestaan onze materialen te gebruiken in een ruimte waar gerookt wordt.
* Wij vragen u de ruimte vooraf aan het opbouwen van de tenten/bedden, te stofzuigen en te dweilen.
* Er zijn geen huisdieren toegestaan in/op onze materialen.
* Wij wassen zelf het beddengoed en kussenslopen. We reinigen zelf de dienbladtafeltjes, placemats, 
popcornmachine en snoepbuffetonderdelen. 
* Mocht er onverhoopt een vlek op het materiaal komen dan deze graag deppen met koud water.
* Bij verhuring ontvangt u een inventarislijst zodat u kunt afvinken of alles weer compleet is. Hierin staat ook wat 
voor materiaal in welke verpakking hoort.
* Bij beschadiging of vlekken brengen wij de herstel/vervangwaarde in rekening.
* U betaalt 100 euro borg contant bij ophalen (of aflevering door ons). Na retournering en controle van de materialen 
wordt de borg binnen 4 dagen teruggestort op uw bankrekening.
* Uw reservering is pas definitief bij volledige betaling, dit dient uiterlijk 14 dagen voor huurdatum voldaan te zijn via 
een bankoverschrijving. Indien dit niet voldaan is, kunnen wij een andere verhuring aannemen. 
* Alle materialen en diensten die Logeerpartijtje.nl levert, worden gebruikt op volledig eigen risico.
* Logeerpartijtje.nl is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade die ontstaat door gebruik van onze materialen of 
consumpties.
* Het bedrijfsadres is: Rijnzichtweg 171, 2342 AZ Oegstgeest.
* Logeerpartijtje.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82404054
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