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Aanvullende voorwaarden tijdelijke trajecten

1.

De benodigde apparatuur, het personeel en het transport zoals in deze offerte is omschreven, wordt vrijblijvend in
optie gehouden tot uiterlijk 36 uur voor start event. onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.

De in deze offerte genoemde kosten voor arbeidsloon en transport zijn een reële inschatting. Deze werkelijke kosten
worden echter op basis van nacalculatie aan u doorbelast tegen de daarvoor geldende tarieven.

3.

De verzekeringsbijdrage is een percentage van de totale nettoprijs van de verhuurapparatuur. Bij schade, diefstal of
verlies geldt een eigen risico van de nieuwwaarde tot een maximum van € 1.500,- per gebeurtenis.

4.

Voldoende (nacht-)beveiliging voor de door ons geïnstalleerde materialen gedurende het gehele evenement. De
verantwoordelijkheid m.b.t. diefstal is beschreven in onze algemene voorwaarden.

5.

Crewcatering (koffie, fris en maaltijden) op of nabij de werklocatie voor onze technici gedurende alle werkzaamheden
(opbouw, demontage, repetities, uitvoeringen, standby) wordt door de opdrachtgever verzorgd. Indien crewcatering
niet aanwezig is, zal hiervoor op nacalculatie een vergoeding worden doorbelast: lunch à € 15,- p.p. en diner à € 22,p.p.

6.

Voldoende geschikte gratis parkeerplaats(en) op of nabij de werklocatie voor onze (vracht-) auto's gedurende de
gehele periode van opbouw tot en met demontage wordt door de opdrachtgever verzorgd. Indien gratis
parkeerplaats(en) niet aanwezig zijn, zullen de gemaakte parkeerkosten achteraf aan u worden doorbelast.

7.

Indien één of enkele van bovengenoemde punten niet te realiseren zijn, wordt RUIM hiervan graag tijdig op de hoogte
gesteld, zodat wij in gezamenlijk overleg oplossingen bedenken, dan wel afwijkende afspraken kunnen maken.

8.

Alle bedragen zijn exclusief BTW, stroomvoorziening, hotelkosten, werkbezoeken, tapes, wachttijden en
bouwkundige voorzieningen. Betaling Per omgaande.

9.

Schade tijdens gebruik van de klant worden verhaald na opname van de schade door leverancier. Hierop zijn de huur/
voorwaarden van RUIM toont dat het anders kan van toepassing. Deze worden op aanvraag verstrekt.

10.

Locatie
- Elektriciteit: bepalend bij traject
- Hijspunten: bepalend bij traject
- Internet : bepalend bij traject
- Kosten voor aanleg en verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.

Algemeen:
- De locatie dient leeg en schoon te zijn bij aanvang van de opbouw.
- De locatie dient een vlakke vloer te hebben.
- De locatie is geschikt voor het ophangen van techniek met een belasting per hijspunt van 500 kg (permanente
locaties) of 100 kg per hijspunt (tenten)
- De locatie dient bereikbaar te zijn met vrachtwagens en opleggers
- Organisatie zorgt voor voldoende afvalbakken tijdens op- en afbouw
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