
 

Algemene voorwaarden van ‘Het Kinderfeest’ 

Reserveren en annuleren: 

Na schriftelijke of mondelinge reservering dient er een aanbetaling plaats te vinden van € 10,-. Hierna ontvangt de huurder 

een bevestiging van ‘Het Kinderfeest’. Reserveringen kunnen tot twee weken van tevoren kosteloos geannuleerd worden. 

De aanbetaling wordt dan op uw bankrekening teruggestort. Indien er later wordt geannuleerd, wordt er een bedrag van    

€ 10,- berekend voor annuleer- en administratiekosten.  

Huurovereenkomst: 

De huurprijs en de huurperiode hebben betrekking op eenmalig gebruik van de themakist en de bijbehorende materialen. 

De hieronder vermelde huurprijs geldt voor een huurperiode van 1 dag waarop het themafeest gehouden wordt. De 

themakist kan de dag voor de feestdag opgehaald worden en moet de dag daarna weer ingeleverd worden. Ophaal- en 

inlevertijd is in overleg.  

Huurprijs en borgsom: 

De huurprijs van een themakist met materialen en bijbehorende kostuums bedraagt € 50,-. De borgsom is € 50,- per 

themakist. De huurprijs minus aanbetaling en borg dienen betaald te worden bij het ophalen van de themakist. Pinnen is 

niet mogelijk bij ‘Het Kinderfeest’. U kunt uitsluitend contant betalen. Biljetten van € 200,- worden niet geaccepteerd.  

Draaiboek: 

Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u 1 week van te voren het digitale draaiboek per e-mail, zodat u het feest in alle 

rust kunt voorbereiden. Het originele draaiboek ontvangt u bij het ophalen van de themakist.  

Ophalen van de themakist: 

Bij het ophalen van de kist, dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen. De themakist wordt meegegeven nadat een 

checklist is doorgenomen en de inhoud compleet en kwalitatief akkoord is bevonden. Eventuele zaken die niet akkoord 

waren, worden indien mogelijk opgelost en/of worden er aantekeningen van gemaakt. Na ondertekening van de 

overeenkomst door beide partijen en na betaling van de huurprijs en de borgsom, krijgt u een bewijs van betaling van de 

borgsom en een kopie van de getekende overeenkomst. Hierna kunt u de themakist meenemen en zorgen voor een leuk 

kinderfeest.  

Retourneren van de themakist: 

De themakist met materialen en bijbehorende kostuums dienen op de dag na het feest op het afgesproken tijdstip worden 

teruggebracht. Hou er rekening mee, dat de kist na het retourneren die dag weer gereserveerd kan zijn voor een ander 

kinderfeest. Het later inleveren kan dan effect hebben op het feestje van een ander kind. Indien de themakist zonder 

overleg later wordt teruggebracht, wordt er € 25,- van de borg afgehaald. Mocht het een complete dag of later ingeleverd 

worden, dan geldt dit als een extra huurperiode en wordt de volledige huurprijs per huurperiode (per dag) berekend. Bij het 

helemaal niet terugbrengen van de themakist met materialen en bijbehorende kostuums, worden alle kosten die nodig zijn 

ter vervanging van de themakist, materialen en kostuums, op u verhaald. 

De borg zal, bij tijdig retourneren, na het doornemen van de inhoud van de kist en controleren van de kostuums worden 

teruggegeven of teruggestort op uw bankrekening, mits er geen schade of vermissing is. Eventuele schade/vermissing zelf 

vervangen door nieuwe materialen te kopen is niet toegestaan.  

Reinigen: 

Alle geleverde kleding wordt door ‘Het Kinderfeest’ gereinigd. De kleding moet u ongewassen aan ons teruggeven. Bij 

moeilijk te verwijderen vlekken zoals rode wijn, ketchup, vetvlekken etc., dient u zelf de vlek voor te behandelen. Geef de 

vlek en de voorbehandelwijze bij het retourneren aan ons door.  

Aansprakelijkheid: 

‘Het Kinderfeest’ erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel veroorzaakt door het gebruik van de door 

ons geleverde producten, ideeën en materialen. Voor de materialen in de kist geldt, dat ze alleen onder toezicht van een 

volwassene mogen worden gebruikt. Er dient bij ieder spel of bij gebruik van de spullen uit de kist een volwassene aanwezig 

te zijn, die bepaalt of de artikelen uit de kist wel of niet geschikt zijn voor de kleine genodigden. Er zitten materialen in, die 

schadelijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 5 jaar.  

Eigendom: 

De themakist inclusief de inhoud en eventuele materialen en kleding wat buiten de kist geleverd worden en het draaiboek 

blijven te allen tijde eigendom van ‘Het Kinderfeest’. De inhoud van het draaiboek mag niet zonder voorafgaande 

toestemming worden verveelvoudigd openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht.  

Recreabel: 

‘Het Kinderfeest’ is onderdeel van Recreabel. KvK 63216698, BTW NL128086993B01, IBAN NL30 INGB 0006 927220. 


