Algemene voorwaarden voor het huren van een photobooth via SayKaas.com 01-02-2012
Betalingsvoorwaarden
Een aanbetaling wordt niet vereist. Zo’n 6 weken voor geboekte datum dient het volledige bedrag te
worden voldaan.
Annulering
Bij annulering is iedere huurder de volgende bedragen verschuldigd:
a. Tot 45 dagen voor aanvang van het evenement: 15% van het totale huurbedrag met een
minimum van 150 euro.
b. Binnen 45 dagen voor aanvang van het evenement tot 7 dagen voor het evenement: 50% van
het totale huurbedrag.
c. Bij annulering vanaf de 7e dag voor aanvang evenement tot de dag van het evenement 75%
van het totale huurbedrag.
Dag van het evenement:
Installatie van de Photobooth
SayKaas.com zal ongeveer een uur voor afgesproken huurperiode arriveren. Mocht je willen dat de
photobooth eerder wordt geinstalleerd dan zal er een extra toeslag worden geheven. Het is aan de
huurder om de locatie op de hoogte te stellen van de geplande komst en aankomsttijd van
SayKaas.com. SayKaas.com zal blij zijn wanneer de locatie, wanneer nodig, assisteert bij het
installeren van de Photobooth
Toegang en adres locatie
Het is aan jou de huurder om SayKaas.com er van te verzekeren dat zij het juiste adres hebben van de
locatie en dat de locatie een redelijke toegang heeft. Plaatsing op de begane grond heeft de voorkeur.
Bij plaatsing op een andere verdieping dient er, na overleg en toestemming SayKaas, een lift of brede
trap aanwezig te zijn.
Huurperiode
De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten periode zijn, standaard 4 uur, tenzij anders
afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen. Gebruik ervan zal beginnen op de afgesproken
begintijd en beeindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer er niet gestart kan worden op de
afgesproken begintijd, door slechte toegang op locatie of niet te worden toegelaten door de locatie of
door andere vergelijkbare omstandigheden, zal er gewoon geeindigd worden op de afgesproken
eindtijd. Wanneer het evenement later begint dan de afgesproken begintijd, zal er gewoon op de
afgesproken eindtijd worden gestopt. Er kan dan met de aanwezige medewerker van SayKaas.com
overlegd worden over extra uren huur van de photobooth.
Overmacht
SayKaas.com zal elk mogelijke inspanning doen om (op tijd) op het evenement te verschijnen. Maar
door omstandigheden die buiten de macht van SayKaas.com liggen, niet alleen door slecht weer, zal
SayKaas.com de huurder en de locatie zo vroeg mogelijk hierover berichten. Een volledige teruggave
van de huur zal gedaan worden.
Vertraging door verkeersopstopping of voertuigproblemen
SayKaas zal altijd proberen om op de afgesproken tijd op locatie te arriveren. Mocht dit door
omstandigheden als vertraging door verkeersopstopping of voertuigproblemen moeilijk worden, zal
SayKaas de eindtijd aanpassen om de late start goed te maken. Wanneer dit niet mogelijk is, zullen wij
de huurder voor de hoeveelheid vertraging compenseren in verhouding tot het aantal gehuurde uren.
Wij zullen uiteraard ons uiterste best doen om zsm bij het evenement te zijn en ten alle tijden in contact
treden met de huurder.
Beeindiging van de huur
SayKaas.com zal geen enkele vorm van misbruik of bedreigend gedrag tollereren tegen ieder van onze
staf of misbruik van de photobooth of andere materialen eigendom van SayKaas.
Mocht dit gebeuren dan behoud SayKaas.com het recht om de huur per direct te beeindigen. SayKaas
mag de huur beeindigen wanneer het materiaal dat toebehoort aan SayKaas.com, is beschadigd of
dreigt te worden beschadigd door toedoen van de huurder en/of zijn/haar gasten.
Waar mogelijk zal er met de huurder en/of de locatie gesproken worden om het voorval op te lossen,
alvorens wordt overgegaan tot beeindiging van de huur.
Mocht SayKaas.com hierdoor overgaan tot vroegtijdige beeindiging van de huur, zal het volledige
factuurbedrag blijven staan en zal SayKaas.com geen vergoeding geven voor de resterende
huurperiode.
De huurder is volledig aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van SayKaas,
aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met

uitzondering van de medewerkers van SayKaas.com. Het schadebedrag zal in zijn geheel op de
huurder worden verhaald.
Technische problemen
Wanneer de photobooth buiten gebruik is door technische problemen van elke aard, zullen wij de
periode dat deze buiten gebruik is vergoeden naar verhouding van het aantal uur en het factuurbedrag.
Gebruik van foto’s
De huurder gaat accoord met het feit dat alle foto’s gemaakt in de photobooth en foto’s gemaakt door
medewerkers van SayKaas.com ten behoeve van de promotie van de Photobooth gebruikt mogen
worden voor promotiedoeleinden van SayKaas.com. Deze foto’s mogen zowel geprint/gedrukt als online
gebruikt worden.
SayKaas.com zal geen foto’s gebruiken, waarvan SayKaas.com denkt dat deze vernederend zullen zijn
voor de persoon/personen of de foto’s.

