HUURVOORWAARDEN
Onze presentatiestukken zijn de eerste twee weken gratis te gebruiken, dit enkel bij aankoop van
een dooppakket (=gifts en verpakkingen) en/of geboortekaartje. Nadien vragen we € 7,00 per
week. De presentatiestukken zijn enkel per week te huur.
Ze zijn zelf op te halen en terug te brengen in onze showroom te Oud-Turnhout.
De waarborg staat vermeld bij ieder presentatiestuk.
De beschikbare presentatiestukken zijn steeds terug te vinden op onze website.
Reserveer tijdig via mail of telefoon.
Reservering
Reservering bij geboorte:
Voor reservering bij geboorte hanteren we een flexibele reservering.
Deze periode omvat drie weken voor en twee weken na de uitgerekende datum.
We rekenen geen reserveringskosten aan.
Bij het niet afhalen van een product binnen de afgesproken reserveringstermijn zal
na het verstrijken van de einddatum, de reservering komen te vervallen.
Huurovereenkomst
De huurovereenkomst gaat in op het moment dat het product wordt afgehaald.
Bij het afhalen van het product wordt om een legitimatiebewijs (identiteitskaart of rijbewijs)
gevraagd.
De waarborg wordt betaald bij afhaling.
Na betaling van de waarborg krijg je een kopie van de huurovereenkomst.
Bij retourneren van het product wordt de huur verrekend met de borg.
Afhalen product
De producten dienen afgehaald en terug gebracht te worden in onze showroom te Oud-Turnhout
en dit binnen de begin- en einddatum van de reservering.
Ze worden niet verzonden per post.
Afhaling gebeurt door middel van een afspraak via mail of telefoon.
Retourneren product
De huurder verplicht zich het product te retourneren uiterlijk op de dag van einde
huurovereenkomst tenzij door de huurder een verlening is aangevraagd en deze
verlenging is goedgekeurd door UNIEKe.
Voor elke dag dat het product te laat wordt teruggebracht, wordt er € 5,00 van de borg afgehaald.
Verlenging huurperiode
Wil je het product langer huren dan in de huurovereenkomst staat vermeld neem dan contact
op met info@unieke.be.
Is het product nog beschikbaar dan betaal je de weekkosten van het overeengekomen product.
Je ontvangt een e-mail met daarin goedkeuring om de huurperiode te verlengen.
De totale huurkosten worden verrekend met de borg.
Tijdens de verlenging van de huurperiode blijven de voorwaarden van kracht.
Schade
Het is niet toegestaan het product te beschrijven, beplakken, punaises in te plaatsen of
andere manieren van bevestigingen toe te passen waardoor er bij het product
beschadigingen kunnen ontstaan.

Bij constatering van schade aan het product zullen de kosten verrekend worden met de borg.
Diefstal
Je wordt verzocht het product ’s nachts binnen te halen om diefstal of vandalisme te voorkomen.
Bij diefstal wordt de borg ingehouden.
Verhuren aan derden
Het is niet toegestaan het product te verhuren aan derden.
De huurder is verantwoordelijk voor het product gedurende de huurperiode.
Alle verhuurde producten blijven ten alle tijden eigendom van UNIEKe.
UNIEKe is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door verkeerd gebruik, plaatsing of
transport.
Wijzigingen
UNIEKe behoudt zich het recht voor de huurvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te
vullen.
Als u nog vragen heeft over onze huurvoorwaarden dan kunt u contact opnemen met ons via
info@unieke.be

