HUURVOORWAARDEN EAKERS
1. Het is (beperkt) mogelijk om op uw evenement extra consumpties af te nemen wanneer het
overeengekomen aantal consumpties is bereikt. Het kan zijn dat na het aantal afgesproken consumpties
het assortiment kleiner wordt.
2. Eventuele schade aan materialen van EAKERS, welke niet door het personeel van EAKERS wordt
veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder.
3. EAKERS is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht aan de locatie of toegewezen
werkplek.
4. Eventueel missend glaswerk en andere materialen worden doorberekend aan de huurder.
5. De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor personenauto’s, aanhangwagens
en eventuele busjes van EAKERS. Een parkeergarage is eventueel mogelijk indien de doorrijhoogte
minimaal 2.10 meter is. Kosten voor parkeren worden doorberekend aan de huurder.
6. Annuleert u eerder dan zes maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt de gehele huursom
aan de huurder geretourneerd.
7. Annuleert u korter dan zes maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 50% van de huursom
te worden betaald.
8. Annuleert u korter dan twee weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de 100% van de gehele
huursom te worden betaald.
9. Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
10. Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van
EAKERS risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te
verbeteren, kan worden besloten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de
huursom is dan uitgesloten. Eventuele schade/letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de
huurder worden verhaald.
11. Wanneer er op uw evenement minder consumpties gedronken worden dan dat er in de offerte
opgenomen zijn, dan dient het overeengekomen bedrag in de offerte betaald te worden. Overgebleven
producten blijven eigendom van EAKERS.
12. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
13. Opdrachtnemer draagt zorg voor een gelijkvloerse, vrije route naar de plek van bestemming. De
cocktailbar kan niet opgetild worden en kan enkel per lift omhoog.
14. Indien de Cocktailbar moet worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds
moeilijkheden kan geven tijdens op- en afbreken, dient u dit voor het accorderen van de offerte per mail
kenbaar te maken. Vraag dus naar de afmetingen bij twijfels.
15. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / autopech niet te vermijden “onmacht”. EAKERS kan
hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.
16. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van onze facturen en herinneringen de betaling uitblijft,
is EAKERS gemachtigd administratiekosten in rekening te brengen.
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