
 

 

 

 

 

 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN EVENTS  
NEPTUNUS  

 

Onderstaande specifieke voorwaarden en bijgevoegde Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van 
toepassing (tenzij anders aangegeven in prijsopgave). 
 
Prijsopgave 
Geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verhuur, een locatiebezoek en lokale wet- 
en regelgeving. Dit is géén reservering of optie. 
 
Prijzen 
In Euro's. 
 
Betaling 
Ontvangst betaling: 30% bij ondertekening huurovereenkomst, 50% 2 weken voor start opbouw, 20% 
bij oplevering. 
 
Exclusief 
B.T.W. 
Verzekering (optioneel): De door ons aangeboden materialen kunnen door ons all-risk worden 
verzekerd. De premie voor deze afkoop eigen risico regeling bedraagt 2,5 % van de contractwaarde. 
Het eigen risico blijft beperkt tot € 500,00 per schadegeval. 
 
Inclusief 
Montage, demontage en transport (op werkdagen maandag t/m vrijdag, overdag, tenzij anders 
overeengekomen). 
24-uurs service. 
VCA-certificering. 
Verzekering tegen brand- en stormschade van tentmaterialen. 
Eventuele inrichting is niet verzekerd, tenzij vermeld in de prijsopgave. 
 
Emballage 
Dient op het terrein of in de onmiddellijke omgeving te kunnen worden opgeslagen. Indien dit niet 
mogelijk is, zullen extra transportkosten aan u doorberekend moeten worden. 
 
Verankering 
Door middel van grondankers van 115 cm, tenzij anders vermeld. 
Verhuurder is niet aansprakelijk voor de eventuele herstel- en/of herbestratingskosten van het 
terrein. 
 
Terrein 
Het terrein dient horizontaal, goed bereikbaar en berijdbaar per vrachtauto en/of heftruck te zijn. 
 
Levering 
Volgens Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Neptunus. 
 
  



 

 

 

 

 

 

Aansluiting 
Indien nodig en niet opgenomen in de prijsopgave, dient de huurder te zorgen voor de benodigde 
aansluitingen ten behoeve van elektriciteit, water aan- of afvoer. 
 
Bewaking/afzetten terrein 
Huurder dient te zorgen voor een bewaakt en afgezet terrein vanaf de eerste aanlevering van de 
materialen t/m de laatste retourvracht na afbouw. 
 
Opmerking 
Onze tentmaterialen voldoen aan de DIN 4112 / EN 13782 en zijn zonder sneeuwlast berekend. In de 
periode tussen begin november en medio maart dient u te zorgen voor voldoende verwarming om 
eventuele sneeuwval op het dakzeil te doen smelten. 
Huurder (of een door de huurder aangewezen persoon) dient bij start opbouw aanwezig te zijn om 
de exacte bouwlocatie in overleg met onze voorman te bepalen. 
Neptunus is zelfvoorzienend m.b.t. heftrucks en andere benodigde machines t.b.v. de opbouw en de 
afbouw tenzij anders overeengekomen. Indien Neptunus geen gebruik mag maken van eigen 
machines en deze ter plaatse dienen te worden ingehuurd zijn eventuele meerkosten voor rekening 
van de opdrachtgever. 
Indien de klant deze ter beschikking stelt dan dienen deze aan de technische eisen van Neptunus te 
voldoen. Verder dienen deze casco verzekerd en gekeurd te zijn en dient het eigen risico te zijn 
afgekocht.  
De klant dient de vloeren na gebruik bezemschoon op te leveren.  
 
Afval 
Huurder dient een afvalcontainer van tenminste 750 liter beschikbaar te stellen. 
 


