Huurovereenkomst
Wanneer leveren wij een jacuzzi ?
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Afhankelijk van de planning kunnen we hiervan afwijken.
Hoe groot zijn onze jacuzzi’s ?

Jacuzzi
Dream
Ibiza
Tenerif
Mallorca
Dubai
Miami

Hoogte
81 cm
80 cm
85 cm
90 cm
90 cm
90 cm

Breedte
1,70 m
2,10 m
1,55 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m

Lengte
2,00 m
2,10 m
2,15 m
2,00 m
2,00 m
2,00 m

Gelieve bij het kiezen van een jacuzzi rekening te houden met de afmetingen.
De jacuzzi wordt op zijn zijkant getransporteerd. Hou dan ook rekening met een minimum breedte
van 1 meter en een hoogte die gelijk is aan de breedte van de jacuzzi + 25cm. Er mogen geen
trappen noch scherpe bochten voorkomen.
Twijfelt u of u een jacuzzi kan huren, gebruik dan onze expertise en vraag ons om raad. Neem een
foto en mail naar info@jacuzziplezier.be. Wij helpen u met plezier.

Indien u een jacuzzi huurt en wij ter plaatse moeten vaststellen dat deze niet geplaatst kan
worden, rekenen wij de kilometervergoeding vermeld op de faktuur aan.
De jacuzzi kan en mag u gedurende de verhuurperiode niet verplaatsen.

Hoe lang duurt het voor een jacuzzi is opgewarmd ?

Temperatuur

Duurtijd

Bij normale temperaturen

Van 12 tot 18 uur

Bij koud weer

tot 24 uur

Hoeveel waarborg moet u betalen ?

Waarborg
Particulieren

€ 100,-

Verenigingen

€ 250,-

Hoe betaalt u voor de jacuzzi ?

Betaalwijze
Bij levering

CASH

Minimum 3 dagen voor de levering

Via overschrijving (*)

(*) Om te vermijden dat u te vroeg betaald terwijl u nog geen bevestiging hebt gekregen, vermelden
wij ons rekeningnummer enkel en alleen op de reservatiebevestiging.
Hoe lang is een cadeaubon geldig en wat doen wij wanneer u deze zou verliezen ?
Cadeaubon
Een cadeaubon wordt bij ons geregistreerd en is 2 jaar geldig, startende vanaf de datum van
aankoop. Wij kunnen de bon opnieuw aanmaken. De bon kan maar 1x gebruikt worden.

Als huurder bent u verantwoordelijk voor :

De jacuzzi
De cover
Alle onderhoudsprodukten

Schade
Los van de waarborg kunnen wij mogelijke schade die is aangericht aan het toestel en/of
toebehoren volledig terugvorderen. Indien nodig gebeurt dit via gerechtelijke weg.
Jacuzziplezier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt aan
goederen van de huurder. Wij denken dan aan : vloerbedekking, vloeren, muren, poorten,
tuinaanleg, tuinbekleding, …

Netheid
Gelieve de jacuzzi zo net mogelijk te houden.
Indien deze niet proper is rekenen wij extra kosten aan

Elektriciteit / Stroom
Al onze jacuzzi’s kan je aansluiten op een vrij stopcontact van minimum 16 ampère.
De jacuzzi is voorzien van een verlengdraad van ongeveer 5m.
Verlengdraden die u gebruikt, moet u volledig afrollen!
U dient de jacuzzi gedurende de verhuurperiode actief te houden.

Drank
Pas op met sterke drank. Vermijd alcohol of drugs tijdens het baden.

Kinderen
Vermijd dat kinderen zonder toezicht in de jacuzzi zitten.

Produkten
U mag enkel de producten gebruiken die u van ons heeft gekregen voor het onderhoud van de
jacuzzi. Gelieve aarde, zand en vuile stoffen te vermijden.

Overmacht
Wanneer jacuzziplezier omwille van overmacht haar leveringsplicht niet kan nakomen, kunnen zij
in samenspraak met u de levering opschorten en/of __ al dan niet in samenspraak met u __ het
huurcontract ontbinden. Dit laatste kan door één enkele schriftelijke verklaring en zonder
voorafgaandelijk gerechtelijke tussenkomst gebeuren. Als klant kan u geen recht op
schadevergoeding doen gelden voor het niet leveren van een jacuzzi.

Einde huurcontract
De huurder is verplicht om het water in de jacuzzi te laten staan, stroom en een vrije doorgang te
voorzien voor het ophalen van de jacuzzi. De jacuzzi wordt ter plekke nagekeken en indien er zich
geen problemen voordoen, wordt de waarborg teruggegeven.

Verlenging van het huurcontract
De huurder is verplicht om de huurprijs voor het verlengen van een huurcontract te betalen binnen
een termijn van 3 dagen bij het ingaan van de nieuwe huurperiode. Bij niet betaling halen wij de
jacuzzi op om verder te verhuren

Annuleringsprocedure
Je kan je boeking annuleren zonder beboeting tot 24 uur na het maken van de online reservatie.
Bij een annulering na deze periode zijn wij helaas genoodzaakt het gehele reserveringsbedrag in
rekening te brengen.

Wij wensen u zeer veel jacuzziplezier !

