Huurvoorwaarden huur Foodtruck bij Buitenkoken.nl
1. De huurprijs is per dag. Deze gaat in om 11.00 uur en duurt tot de volgende dag 11.00 uur, tenzij
een ander tijdstip is afgesproken. Bij het te laat terugbrengen wordt een volledige dag huur in
rekening gebracht.
2. De foodtruck, inclusief toebehoren, wordt schoon en onbeschadigd mee gegeven en dient schoon
en onbeschadigd te worden teruggebracht. Indien dit niet het geval is brengt Buitenkoken.nl de
schoonmaakkosten van € 75,--, en/of het schadebedrag in rekening.
3. De borg bedraagt € 600,-- . Dit bedrag staat gelijk aan het eigen risico ingeval van schade. De borg
dient bij het ophalen contant te worden voldaan. Bij het terugbrengen van de oven wordt dit direct
verrekend met de huurprijs, en ontvangt u het resterende bedrag contant terug.
4. De door Buitenkoken.nl geleverde aanhanger is in goede staat en voldoet aan alle wettelijke eisen.
Dit dient de huurder vooraf te controleren en eventuele onvolkomenheden direct te melden aan
Buitenkoken.nl. De huurder is verantwoordelijk voor de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van
het trekkende voertuig inclusief bestuurder.
5. In geval van schade of pech dient de huurder zelf hulp in te schakelen. De eventueel hieruit
voortvloeiende kosten zijn voor de huurder.
6. Buitenkoken.nl geeft uitleg en instructie over het plaatsen en het gebruik van de foodtruck. Alle
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van vervoer, plaatsing en gebruik ligt bij de
huurder. Buitenkoken.nl is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of
vervolgschade dei hieruit voortvloeien.
7. De foodtruck heeft een totaalgewicht van 1600 kg en is derhalve voorzien van een eigen kenteken.
De huurder is verantwoordelijk voor alle gebeurtenissen die zich voordoen en gekoppeld zijn aan
dit kenteken gedurende de huurperiode waarvan data en tijdstippen worden vastgelegd.
8. De aansprakelijkheid van Buitenkoken.nl is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van
Buitenkoken.nl, enkel de aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling
productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in de
aanhangwagen bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de aanhangwagen.
Buitenkoken.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in
alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.
9. Door middel van het definitief maken van de reservering geeft huurder aan akkoord te gaan met
bovengenoemde voorwaarden.

