
 

 

Huurvoorwaarden 

• Aansprakelijkheid; De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade en/of letsel dat 

voortkomt uit het gebruik van de gehuurde laserguns. Tijdens de activiteiten met de gehuurde 

lasergame spullen dient er ten alle tijden toezicht van een volwassenen. De lasergun pistolen 

zijn niet waterdicht en kunnen beschadigd raken door gebruik in de regen. Schade door water 

en onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder. 

 

• Borg; Standaard wordt een borg gerekend van €40,- per gehuurde lasergame set. Bij 

beschadiging van het gehuurde materiaal of andere gebreken door redelijk gebruik, wordt de 

schade verrekend met de borg. Dit bedrag wordt vastgesteld door de verhuurder. We gaan 

hierbij uit van de vervangingswaarde van het materiaal. Indien de borg de veroorzaakte schade 

niet volledig dekt zal de verzekering van de huurder worden benaderd. Bij diefstal en/of verlies 

is de huurder volledig aansprakelijk. 

 

• Reservering & Betaling; De huurovereenkomst is definitief zodra deze door ons is bevestigd en 

de reservering via het reserveringsformulier officieel is geaccepteerd. De factuur moet uiterlijk 

op de dag voordat de bestelling word opgehaald worden voldaan en op de rekening van de 

verhuurder staan. Het bedrag mag ook voldaan worden bij het afhalen van de lasergame sets. 

De betaling van de huur dient overgemaakt te worden ten name van: Lasergame to go. Ook de 

borg van €40,- dient voor de huurdatum contant of digitaal voldaan te zijn. 

 

• Annuleren; Bij annulering tot 48 uur voor de afgesproken huurdatum worden er geen kosten in 

rekening gebracht. Dit geldt alleen mits het slecht weer verwacht te worden. Bij annulering 

binnen 48 uur voor de afgesproken huurdatum, betaalt u 50% van de huurkosten. 

 

• Wijzigen reservering; Indien de huurder de afgesproken huurdatum wenst te veranderen is dit 

mogelijk. Tot 48 uur voor de huurdatum worden er geen kosten in rekening gebracht. Hierna 

rekenen wij €7,50 administratiekosten. 

 

Akkoord, datum ....…/....…/……. 

 

Verhuurder      Huurder 


