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In te vullen door de huurder : 

Naam & Voornaam  

Straat  

Postcode & Gemeente  

Nummer ID-kaart  

E-mailadres   Telefoon / GSM  

Bedrijfsnaam (*)  BTW nummer (*) BE _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ 

Opmerkingen (*)  

(*) optioneel    
 

In te vullen door de verhuurder : 
Voorziene datum van afhaling _ _ / _ _ / _ _ _ _ Datum afgehaald _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Voorziene datum van teruggave _ _ / _ _ / _ _ _ _ Datum teruggave _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 
Verhuurde goederen Artikelnr. Huurprijs 

(incl. BTW) 
Aantal Totaal 

(incl. BTW) 
Waarde 

(incl. BTW) 
36 Cavaglazen Spiegelau in bak  NNNN405 €12,00   € 250.00 

25 wijnglazen Spiegelau in bak  NNNN406 € 8.00   € 195,00 

24 sangria glazen in bak  NNNN225 € 10.00   € 110,00 

Luxe metalen koeler (ijsemmer) NNNN226 € 3,00   € 30.,00 

Spuwemmer zwart SACACORCHOS  NNNN227 € 3,00   € 18,00 

Plooistoel stoel  NNNN234 € 1,50   € 15,00 

Tafel rechthoekig plooibaar 
183*76.50*74 

NNNN235 € 6,00   € 60,00 

Party tafel - rond 85cm Ø NNNN236 € 8,00   € 60,00 

Party tafel zwarte hoes - rond 85cm 
Ø 

NNNN243 € 12,00   € 75,00 

Houten vaten (Ton) NNNN238 € 20,00  , € 130,00 

Waarde 1 wijnglas Spiegelau NNNN004    € 5.32 

Waarde 1 Cavaglas Spiegelau NNNN404    € 5.32 

Aantal gehuurde goederen    

Te betalen huur (incl. BTW)    

Reeds betaalde huur    

Huur betaald in  <kies betalingswijze>  

Nummer van de bestelbon    

Gedaan te Kortenberg op  

Handtekening van de huurder voor ontvangst 
en voor kennisname van onze algemene huurvoorwaarden 

(zie verso), 
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Algemene huurvoorwaarden: 
 
 
 
Ondergetekende (huurder) verklaart hierbij: 
 

 Akkoord te gaan om zijn identiteitsgegevens te geven voor de registratie van de huurovereenkomst.  
 De goederen compleet en in goede staat te hebben ontvangen. 
 Ervoor zorg te dragen dat de goederen beheerd worden als "goed huisvader".     
 De verhuurprijs te voldoen in contanten, per bankkaart of via zijn gespaarde klantenpunten. Afspraken worden 

voor de verhuurperiode gemaakt.        
 
Bovenvermelde huurprijs is voor een periode van maximaal 4 dagen. Bv vrijdag afhaling en dinsdag teruggave. Na het 
verstrijken van de 4de dag wordt een tweede termijn aangerekend.  Na de 8ste dag een derde termijn en zo verder....  
       
Glazen worden door Sacacorchos afgewassen. Deze zijn van "halfkristal" en mogen enkel gebruikt worden voor cava 
of wijnen. Frisdranken, fruitsappen en voeding horen niet thuis in onze glazen. Bij teruggave van de glazen is het 
absoluut noodzakelijk dat deze met de opening naar beneden in de bakken worden geplaatst. Ook de andere 
materialen dienen netjes, droog en onbeschadigd worden teruggebracht.   
 
Beschadigde, verloren of verdwenen goederen zullen aangerekend worden aan de waarde zoals in voorgaande tabel 
wordt vermeld.  
       
Het niet naleven van vermelde voorwaarden en verdere afspraken kunnen een verhoging van de eindafrekening 
betekenen. 
 
Er kan een waarborgsom gevraagd worden die wordt verrekend bij de eindafrekening. Deze wordt aan de klant 
teruggeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.  
  
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af bij gebruik van deze goederen. Beschadigingen dienen gemeld te worden bij 
teruggave.        
       
 
Sacacorchos, 


