
Gebruikers overeenkomsten 

 Spellenverhuur Valthe: 

Legitimatie verplichting: 

Bij het huren van spellen van Spelverhuur Valthe is een geldige legitimatie verplicht. Wij 

willen bij afname van onze producten een geldig legitimatie bewijs.  

 

Gebruikers richtlijnen: 

Indien u zich niet aan onze richtlijnen houdt, dient u een vergoeding te betalen. Deze 

vergoeding hangt van de schade die het product heeft opgelopen.  

- De voorwerpen dienen te worden ingeleverd in de staat zoals hij meegegeven is, 

indien dit niet zo is, dus bijvoorbeeld een drankje dat geknoeid is over een spel en dit 

niet schoongemaakt is. Komen de schoonmaak kosten er in de rekening bij. 

- Het object is geschikt voor het doel waarvoor het ontworpen is; het dient dus niet voor 

andere doeleinden te worden gebruikt. 

- Ingeval van schade, neem dan contact op met de verhuurder. Er wordt dan samen 

afgesproken welk bedrag er extra over handelt zou worden. 

- Indien er een voorwerp kwijt is, kan de huurder zelf voor een vervanging zorgen. De 

huurder moet dat dan wel eerst hebben besproken met de verhuuder, die eventueel 

ook zegt waar de huurder het vandaan kan halen. Indien de huurder liever wil dat de 

verhuurder voor vervanging zorgt, komen er bij de prijs van de vervanging ook de 

benzine kosten erbij. 

- De Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan tijdens 

het gebruik van de objecten gedurende de gehele verhuurperiode. 

- Indien u niet instaat bent de spellen zelf op te halen, komen de benzine kosten van 

het heen en weer rijden er bij. 

 

Betalen: 

Bij het ophalen van de spellen dient er te worden betaald. 

 

 



 

Annulering of verplaatsing: 

- Indien de huurder tot annulering overgaat en/of geen gebruik heeft gemaakt van 

de ter beschikking gestelde zaken is de huurder de hierna genoemde 

schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt; 

Bij annulering tot 7 dagen voor gebruiksdatum 50% van de totale prijs en bij 

annulering binnen 7 dagen voor gebruiksdatum 100% van de totale prijs . 

- Indien u uw bestelling wilt verplaatsen is dit in overleg meestal wel mogelijk.  

 

 

 

 

 


