
Onze verhuur; zo werkt het…   
 
Aanvragen kan via onze website, per mail of telefonisch. We denken graag met u mee om een mooie 
set samen te stellen voor uw feest of evenement. 
 
Onderstaand vindt u alle informatie over onze tarieven en huurvoorwaarden. 
 
Artikel:      Onze huur producten:  Exclusief btw  Inclusief btw 

VWH1 Eiken whiskyton € 7,50 per dag € 9,10 per dag 

VW1 Eiken wijnvat € 9,50 per dag € 11,50 per dag 

VST1 Statafel – whiskyvat met blad € 16,50 per dag € 20,00 per dag 

VKR1 Barkruk – mix & match € 5,00 per dag € 6,05 per dag 

VB1 Wine barrel bar (2x ton + blad) € 25,00 per dag € 30,25 per dag 

VK1/VK2 Feest-/dranken kuip € 5,00 per dag € 6,05 per dag 

VHB1 Drinkbak voor honden € 5,00 per dag € 6,05 per dag 

VD1 Dompelton 300 liter € 25,00 per dag € 30,25 per dag 

 
Hoeveel dagen huurt u bij ons: 

De dag voor en na uw evenement heeft u om op te halen en terug te brengen.  

U betaald alleen voor de dag/dagen van het evenement. 

Dag van gebruik: Ophalen/bezorgen 
door ons: 

Terugbrengen / 
ophalen door ons: 

Maandag Zaterdag Dinsdag 

Dinsdag Maandag Woensdag 

Woensdag Dinsdag Donderdag 

Donderdag  Woensdag Vrijdag 

Vrijdag Donderdag Zaterdag 

Zaterdag Vrijdag Maandag 

Zondag Zaterdag Maandag 

 

U komt zelf afhalen: 

De gehuurde producten hebben we klaar staan voor u bij Rondomton, Amersfoortseweg 186 te 

Nieuw Milligen (Uddel). U kunt afhalen tijdens onze openingstijden. We zijn geopend van maandag 

tot en met zaterdag. Zie onze website: https://rondomton.nl/ 

Bezorgkosten:  
Bezorgkosten berekenen we op basis van de te rijden kilometers en tijd.  
Voor een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen. https://rondomton.nl/contact/ 

Belangrijke informatie voor bezorgen en afhalen door ons!! 
We kunnen de gehuurde producten bij u brengen en weer ophalen op locatie. Voor de tijden nemen 
we vooraf contact met u op om een goede planning af te spreken.  

✓ Bij huur van meerdere producten wordt er bezorgt en afgehaald op één afgesproken plek.  
✓ Let u op dat de locatie goed bereikbaar is en dat er iemand aanwezig is op het moment van 

brengen en ook bij het ophalen.  

Betaling: 
We maken een factuur op van uw huuropdracht. De betaling is vooraf en uw boeking is definitief na 
betaling.  We vragen 25% aanbetaling bij plaatsing van de opdracht. Restantbetaling uiterlijk 7 dagen 
voor de huurdatum. Voor last-minute aanvragen voorwaarden in overleg. 

https://rondomton.nl/
https://rondomton.nl/contact/


Borg: 
We vragen een borg voor de gehuurde producten van 10% over het huurbedrag met een minimum 
van € 75,00 per opdracht. Betaling vooruit. 

Annulering: 
Wilt u om welke reden dan ook toch (deels) uw opdracht annuleren neemt u dan contact met ons op. 
Kosten zie de Algemene voorwaarden hieronder bij punt 11.  

Is er schade of bent u wat kwijt? 
Het kan gebeuren dat tijdens uw huurperiode er schade ontstaat of iets kwijt raakt. We gaan 
ervanuit dat u uw best doet om dat te voorkomen. We moeten schade of verlies helaas wel aan u 
doorberekenen op basis van herstel of vervangingskosten. Dit wordt achteraf verrekend.  

Algemene huurvoorwaarden 

Artikel 1. Definities 

Verhuurder:  
Rondomton 
Amersfoortseweg 186 
3888NR Nieuw Milligen 
0577 45 65 69 
info@rondomton.nl 

Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder. 
Partijen:  Huurder en Verhuurder samen. 
Overeenkomst:  
Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of 
teniet gaan van verbintenissen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is 
vastgelegd in een offerte door Partijen is geaccepteerd. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en de 
uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen 
voorwaarden van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 

Artikel 3. Offerte 
3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend. 
Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze 
offerte door Huurder. In dat geval komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand. 
3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief transport, verzekering 
en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per stuk berekend en gelden voor de 
overeengekomen huurperiode. 
3.3 Betaling dient vooraf te geschieden zoals bij offerte bepaald is en voor het ter beschikking stellen 
van de huurmaterialen. Eventuele bijkomende kosten worden achteraf voldaan voor zover de op 
grond van artikel 5 bepaalde borgsom niet toereikend is per factuur of contant.  

Artikel 4. Uitvoering 
4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van 
geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de 
Overeenkomst oplevert. 



4.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen datum 
en tijdstip. 
4.3 Materialen dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Eventuele schades dienen aan 
Verhuurder te worden gemeld.  
 

Artikel 5. Borg 
Huurder is aan Verhuurder bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd van: 
10% van de totaalsom met een minimum van vijfenzeventig euro (EUR 75,-=).  
De borg wordt, onder inhouding van eventuele kosten die voortvloeien uit schades, overschrijding 
van huurperiodes, of welke andere kosten dan ook, terugbetaald na retournering en controle van de 
huurmaterialen. 

Artikel 6. Verzekeringen 
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de Huurder 
niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder zelf zorg te dragen. 

Artikel 7. Reclameren 
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst 
te beantwoorden. Voorts dient de Huurder op het moment van ter beschikking stelling van de 
huurmaterialen te onderzoeken of ze beantwoorden aan de Overeenkomst en dienen eventuele 
gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 uur na in ontvangstneming aan Verhuurder per 
telefoon te worden bericht. Vanaf het moment van ingebruikneming van de huurmaterialen vervalt 
het recht tot reclameren. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
8.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of 
grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt zich in dit en in alle andere gevallen 
tot de netto factuurprijs. 
8.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, 
ongeacht de oorzaak. 
8.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig 
aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de 
huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan 
de Verhuurder te vergoeden. De kosten worden, naar redelijkheid,  door Verhuurder bepaald en zijn 
voor Partijen bindend. (Voorbeeld: als bij schade een reparatie mogelijk is, worden alleen deze kosten 
doorberekend.) 
8.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de vlekken op tegels of waar dan ook maar op de locatie  
van huurder die door gebruik van de gehuurde materialen zijn ontstaan. Plaats tegels of andere 
voorzieningen onder de producten om vlekken te voorkomen en vermijden. 

Artikel 9. Overmacht (geldt alleen voor verhuurder) 
9.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis 
verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval 
begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders aan 
Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene 
vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de 
Overeenkomst benodigde zaken of diensten. 
9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van Verhuurder 
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 
Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te 
ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. 



9.3 Indien Verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter 
beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in 
rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 10. Ontbinding 
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:  

• Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet, 
• Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden 

Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan 
voldoen. 

Artikel 11. Voorwaarden annulering:  

• Tot 10 werkdagen (weekend wordt niet als werkdag geteld) voor levering/ophalen is 
annulering kosteloos. 

• Indien u 5 werkdagen dagen voor levering/ophalen bestelling annuleert wordt 25% van uw 
bestelling kosten in rekening gebracht, exclusief transportkosten. 

• Indien u 4 werkdagen dagen voor levering/ophalen bestelling annuleert wordt 50% van uw 
bestelling kosten in rekening gebracht, exclusief transportkosten. 

• 3 werkdagen voor levering annuleren is niet meer mogelijk. indien u alsnog wilt annuleren 
dan betaalt u de totale kosten van de bestelling, exclusief transportkosten. 

Artikel 12. Voorwaarden bij het niet gebruiken van gehuurde producten 
Indien u producten (deels) niet gebruikt heeft, vindt er geen restitutie plaats. 

Artikel 13. voorwaarden bij niet op tijd terug brengen van producten : 
Zolang u producten in uw bezit heeft, langer dan de in offerte overeengekomen periode, worden de 
kosten van verhuur elke extra dag doorberekend. 

Artikel 14. Schoonmaak: 
Alle producten dienen na de huurperiode in goede en nette staat te worden ingeleverd.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen over onze voorwaarden neemt u dan contact met ons op.  

 


