
HUUROVEREENKOMST

1. De goederen blijven eigendom van Q2.

2. De klant erkent deze goederen in goede staat te hebben ontvangen. Meldingen van schade na 
 uw event worden niet aanvaard. 

3. De klant is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen van zodra deze de gebouwen van Q2   
 hebben verlaten.

4. De klant staat in voor de teruggave van de goederen in de staat zoals hij deze heeft ontvangen,  
 waarbij de klant alle nodige zorgen en verzekeringen zal besteden aan de goederen teneinde 
 deze teruggave te verzekeren.

5. De klant staat in voor teruggave van de goederen, zelfs ingeval van overmacht.

6. Het volledige bedrag dient u op voorhand over te schrijven alvorens de levering plaatsvindt. 
 Pas als dat bedrag op de rekening staat, wordt er geleverd. 

7. Er wordt bij de bestelling een waarborg van € 500 per Q2 transportband gevraagd. Deze dient  
 eveneens op voorhand betaald te worden. Na controle van de goederen, worden eventuele  
 beschadigingen gemeld via  mail en verrekend met de waarborg. Deze waarborg wordt  
 teruggestort max. 15 werkdagen na uw event. 

8. De gebruiksperiode kunt u wijzigen uiterlijk 5 dagen voor de leveringsdatum.

9. Uiterste annuleringsdatum is 5 dagen voor leveringsdatum. Bij annulering na opgegeven periode  
 kan er 50% van het totale bedrag aangerekend worden.

10. Q2 is niet verantwoordelijk als wij de gehuurde goederen niet op de gewenste locatie kunnen 
 plaatsen door onvoorziene omstandigheden. Als de doorgang geblokkeerd is of de afmetingen  
 van de doorgang te klein zijn bijvoorbeeld. Q2 kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor  
 onvoorziene technische pannes. In deze gevallen is de klant verantwoordelijk en kan hij geen  
 schadevergoeding verhalen op Q2.

11. Alle materialen worden op het gelijkvloers geleverd.

12. Leveringen via lift wordt enkel uitgevoerd na aanvraag op voorhand. Zonder aanvraag moet dit 
 ter plaatse met de transportverantwoordelijke besproken worden.

13. Bij aflevering dient een verantwoordelijke aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen  
 en de afleverbon te tekenen.

14. De huurder geeft de toelating aan Q2 om zijn banketorganisatie als referentie te gebruiken.

info@q2-serving.be 

www.Q2-serving.be


