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1. Lasergamepakket huren 
1.1 Aansprakelijkheid 
By LM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit 
het gebruik van het lasergamepakket. Wij adviseren om ouderlijk toezicht te houden tijdens 
activiteiten met de gehuurde laserguns. De laserguns zijn spatwaterdicht, dus ze kunnen 
beschadigd raken door het gebruik bij hevige regenval. Wij adviseren om bij hevige regenval 
de laserguns niet te gebruiken en een binnenlocatie achter de hand te hebben. Eventuele 
schade door water of bewuste onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder. 

1.2 Reservering en betaling 
De huurovereenkomst is definitief wanneer wij de datum en reserveringsaanvraag per e-mail 
hebben bevestigd. De aanvraag wordt bevestigd nadat de betaling is voldaan (tenzij anders 
afgesproken). Totdat de betaling is voldaan blijft de reserveringsaanvraag als optie staan. Pas 
op het moment dat de reserveringsaanvraag is bevestigd kunnen wij het lasergamepakket 
daadwerkelijk versturen of meegeven bij ophalen. 
 

1.3 Borg 
Voor de huur van het lasergamepakket hanteren wij €50,-  borg. Dit bedrag wordt bovenop 
de huurprijs in rekening gebracht. Bij beschadiging van het gehuurde materiaal of andere 
gebreken, wordt de schade in overleg met de huurder verrekend. Het bedrag wordt 
vastgesteld door By LM. We gaan hierbij uit van de vervangingswaarde van het materiaal. Bij 
diefstal en/of verlies is de huurder volledig aansprakelijk. Zodra het lasergamepakket in goede 
orde weer bij ons  binnen is wordt de borg retour gestort. 
 

1.4 Annulering 
Bij annulering tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum worden er geen kosten in rekening 
gebracht. Annulering dient telefonisch of per e-mail kenbaar gemaakt te worden. 
Bij annulering binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum, betaalt de huurder 50% van de 
huurkosten + de eventuele gemaakte kosten voor de verzending. 

1.5 Wijzigen van afgesproken huurdatum 
Het wijzigen van de huurdatum is kosteloos mogelijk indien dit tot 48 uur voor de 
afgesproken huurdatum telefonisch of per e-mail kenbaar wordt gemaakt. 

Mocht het wijzigen van de huurdatum binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum 
kenbaar worden gemaakt dan worden de eventuele reeds gemaakte kosten betreffende 
verzending doorberekend naar de huurder. 

 

1.6 Ophalen/ Brengen 

De tijden en locatie voor het ophalen en terugbrengen van het lasergamepakket worden per 
e-mail afgesproken. Ophalen van het lasergamepakket kan de dag van te voren. Het 
terugbrengen gebeurt een dag na de huurdatum. Voor elke dag later dan één dag na de 
huurdatum wordt een dag huur in rekening gebracht. 
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1.7 Laserguns 
De huurder krijgt bij het huren van het lasergamepakket een handleiding met uitleg over de 
laserguns. Ook zitten er tips voor spelmogelijkheden bij. De laserguns mogen alleen voor 
eigen gebruik worden gehuurd en niet worden doorverhuurd of op andere wijze ter 
beschikking worden gesteld aan derden. 

 

1.8 Verzending 
Het lasergamepakket wordt alleen verzonden wanneer de reserveringsaanvraag door By LM 
per e-mail is bevestigd. Dit na ontvangst van de betaling. Vanwege mogelijke verwerkingstijd 
is het aan te raden minimaal 48 uur voor de huurdatum de reservering te plaatsen en te 
betalen. 

Het lasergamepakket wordt door By LM ten alle tijden gestuurd naar het dichtstbijzijnde 
PostNL-pakketpunt in de buurt van het opgegeven afleveradres. Hier wordt de huurder per e-
mail over geïnformeerd op het moment dat het lasergamepakket wordt verzonden. In deze e-
mail staat informatie over de tijd van levering en het adres van het PostNL-pakketpunt. 

Het lasergamepakket dient uiterlijk één dag na de huurdatum retour gestuurd te worden met 
uitzondering van de zon- en feestdagen. Voor het terugsturen wordt het retourverzendlabel gebruikt 
welke door By LM wordt meegestuurd. Voor iedere dag later dan één dag na de huurdatum wordt een 
dag huur in rekening gebracht. 

Heel veel lasergame-plezier 
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