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Deze algemene voorwaarden voor huurders zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com en de
(rechts)persoon die een door opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com
aangeboden object huurt.
opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com hierna te noemen de verhuurder, is
de organisatie die daktenten en gerelateerde objecten aanbiedt.
Onder huurder wordt verstaan de geïnteresseerde in het huren van daktenten en
gerelateerde objecten van de verhuurder waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website
opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com of op te vragen bij de verhuurder.
Huren en reserveren
De huurder kan middels email of via opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com
aangeven interesse te hebben in het huren van daktenten. Een reservering via
opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com geldt als een juridische
wilsovereenkomst.
Een reservering is niet vrijblijvend en wordt beschouwd als een intentieverklaring

van de huurder om tot de huur van een object van verhuurder over te gaan.
Annuleren na aanbetaling kan financiële gevolgen hebben afhankelijk van de datum
van annulering. Zie hiervoor verder bij Annulering.
Optioneel kunnen bij het huren van een daktent dakdragers gehuurd worden die
passen op de auto van de huurder, mits het merk, model en bouwjaar van de auto
bekend zijn bij de verhuurder en deze voorradig zijn. Deze gegevens dienen
minimaal 2 weken voor het ingaan van de huurperiode bij de verhuurder bekend te
zijn. Andere gerelateerde objecten (zoals bijvoorbeeld de matras en de ladder)
behoren standaard bij de gehuurde daktent en vallen om deze reden onder
dezelfde voorwaarden als het huren van de daktent.
Een aanvraag tot huren is een verzoek, het is geen garantie dat de verhuurder het
aangevraagde (specifiek type tent) naar de kenbaar gemaakte wensen ook ter
beschikking kan stellen.
Nadat de gestelde aanbetaling van 50% van de huursom is voldaan (zie ook onder
huurprijs en contract) wordt de reservering definitief vastgelegd.
Communicatie tussen huurder en verhuurder verloopt via email, de website en/of
telefoon. Wanneer huurder een huuraanvraag indient controleert de verhuurder of
de daktent in de aangevraagde periode beschikbaar is; zo ja, dan geeft de
verhuurder de huurder een reactie via email met informatie over de huurprijs, de
aanbetaling van 50%, de borg, deze voorwaarden en eventueel aanvullende
informatie/vragen. De overeenkomst wordt middels een huurcontract vastgelegd
en moet op moment van montage ondertekend worden alvorens de daktent de
loods verlaat.
De verhuurder behoudt zich het recht op wijzigingen voor tot het contract is
ondertekend. In geval van een reservering dient de verhuurder de huurder hiervan
tijdig op de hoogte te stellen.
Verhuurder zal er alles aan doen om het gevraagde te leveren. Desondanks heeft
verhuurder het recht om een soortgelijk object te leveren. Onder de volgende
omstandigheden zou dit voor kunnen komen: de daktent is te laat teruggebracht
door een vorige huurder of de daktent is met een defect ingeleverd. Mocht er geen
vervangend object voorradig zijn, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld
worden voor het niet leveren. In dit geval ontvangt huurder per direct de
aanbetaling retour (per bankoverschrijving).
Verhuurder zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat gehuurde daktent past op
de auto van huurder. Mocht de daktent niet blijken te passen op de door huurder
geregelde dakdragers/auto van huurder, kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld
worden. In dit geval ontvangt huurder per direct de betaling retour (per
bankoverschrijving). Voor de huur van een daktent of eventuele overige objecten
geldt een borgsom. Deze borgsom bedraagt € 500,00 en dient te zijn voldaan op het
moment dat de huurovereenkomst wordt ondertekend.
Verhuurder zal huurder vragen enkele foto’s te delen met de intentie deze op
social media kanalen te plaatsen. Hiermee draagt huurder alle rechten over aan
verhuurder voor gebruik van de foto’s door
opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com en de bedrijven waarmee
opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com samenwerkt.

Huurprijs en contract
Voor de verhuur van de daktent en eventuele overige objecten wordt een
huurcontract tussen huurder en verhuurder opgesteld. Dit contract dient bij het
ophalen van het gehuurde object door huurder en verhuurder te worden
ondertekend.
De huurder dient bij het ophalen en monteren van de daktent een
legitimatiebewijs te tonen (een geldig paspoort of Europees rijbewijs). Een kopie
van dit legitimatiebewijs zal niet langer dan tot het einde van de huurperiode
bewaard blijven bij de verhuurder.
Het tweede deel van de huurprijs en de borg dient, los van de aanbetaling, te
worden voldaan en wel uiterlijk 1 week voor de dag dat de huurperiode ingaat,
rekening houdend met het bedrag van de eerdere aanbetaling. De totale huursom
(inclusief de borg) dient op de dag dat de huurperiode ingaat te zijn bijgeschreven
op rekeningnummer NL39 KNAB 0257 2022 69 t.n.v. opjeautoslapen.nl te
Amsterdam, tenzij anders is overeengekomen.
Indien de huurder nalatig is met de betaling van de overeengekomen huursom, kan
de verhuurder besluiten de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden en de
invordering van openstaande betalingen over te dragen aan een incassobureau. Alle
hieruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten, alsmede de verschuldigde
wettelijke rente, komen dan geheel voor rekening van de huurder.
De verhuurder en huurder spreken in het huurcontract duidelijk af wanneer de
daktent geretourneerd dient te worden, d.w.z. een exacte datum met een
uiterlijke kloktijd erbij. De dag van ophalen/montage en retourneren/demontage
geldt normaliter als een volledige huurdag, tenzij de verhuurder anders aanbiedt.
Wanneer de huurder het object later (of incompleet, of met schade) retourneert
dan afgesproken, zelfs door overmacht, zal de verhuurder dit beboeten door de
extra huurdag(en) in rekening te brengen, vermeerderd met eventueel het bedrag
aan gederfde inkomsten van een volgende huurder die het object had gehuurd, met
een maximum van de hoogte van de borg. De verhuurder draagt voor dergelijke
incidenten geen verantwoordelijkheid.
Indien de gehuurde objecten aan het einde van de huurperiode in de correcte staat
zijn ingeleverd, wordt de borg uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de
overeengekomen huurperiode teruggestort per bankoverschrijving aan de huurder,
tenzij anders is overeengekomen.
Bij montage langer dan 1 uur worden extra montagekosten in rekening gebracht.
Dit gaat op basis van een uurtarief van €40 en zal per 10 minuten doorberekend
worden. Deze kosten worden verrekend met de terug te betalen borg.
Annulering
In een voorkomend geval dient de huurder per aangetekende brief de (reeds
betaalde) reservering te annuleren. De bezorgdatum van de aangetekende brief
geldt als officiële annuleringsdatum. Bij annulering is de huurder een procentueel
bedrag van de huursom verschuldigd.
Annuleringskosten:
Bij annuleren 1 maand voor vertrekdatum: 100% restitutie van de aanbetaling
Bij annuleren 2 weken voor vertrekdatum: 50% restitutie van de aanbetaling
Bij annuleren tot 1 week voor vertrekdatum: 25% restitutie van de totale huursom
Bij annuleren binnen 1 week voor vertrekdatum: geen restitutie

Het eerder terugbrengen van de daktent voor het einde van de huurperiode zal
nooit tot restitutie van de huursom (of een gedeelte daarvan) leiden.
Schade, incidenten en eigen risico
Daktenten (en eventueel de inhoud ervan en mee-gehuurde accessoires) zijn niet
verzekerd via de verhuurder, maar vallen onder de eigen verzekering (inboedel-,
reis-, en/of autoverzekering) van huurder. Dit geldt tevens voor schade aan
objecten van huurder of derden die veroorzaakt wordt door het gebruik of de
installatie van gehuurde daktent(en).
opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com biedt hulp bij de montage van de
gehuurde daktent, maar is niet aansprakelijk voor schade aan objecten van derden.
De verhuurder zal bij aanvang van de huurperiode, samen met de huurder de
montage doen plaatsvinden en een mondelinge instructie geven over het gebruik,
beheer en onderhoud van de daktent. Na montage tekent de huurder het
huurcontract.
De huurder dient gedurende de huurperiode regelmatig, bijvoorbeeld bij iedere
tankbeurt of dagelijks voor vertrek te controleren of de daktent nog goed vast zit.
Wanneer tijdens de verhuurperiode problemen ontstaan (zoals bij schade of
diefstal van de daktent, dan wel bij uitloop van de huurperiode), dient de huurder
direct contact op te nemen met de verhuurder.
De huurder mag de daktent niet aan derden in gebruik/bruikleen geven, of te
(onder)verhuren. Bij terugkeer en/of inlevering van de gehuurde daktent zal de
tent door huurder schoon, vrij van alle persoonlijke bezittingen, rook-, haar- en
geurvrij worden afgeleverd.
Roken in de daktent is uitdrukkelijk verboden. Dieren zijn niet toegestaan in de
daktent.
In geval van een incident (zoals bijv. bij reeds gemelde schade) zal verhuurder
deze bij inname vaststellen en noteren op het huurcontract. Vervolgens zal de
schade in geld worden uitgedrukt teneinde dit bedrag te kunnen verrekenen met de
borg. In geval van schade, diefstal, uitloop huurperiode en dergelijke zal huurder
moeten aantonen dat dit door overmacht of door derden is veroorzaakt, omdat de
huurder in eerste instantie verantwoordelijk is.
De verhuurder zal bepalen of er n.a.v. het incident aan een financiële vergoeding
dient te worden voldaan, welke ingehouden wordt op de betaalde borg, een
gedeelte ervan of op andere wijze wordt opgelegd. De verhuurder draagt voor
dergelijke incidenten geen verantwoordelijkheid.
Disclaimer
Alle niet in deze algemene voorwaarden genoemde onderwerpen zullen in goed
overleg door huurder en verhuurder nader worden overeengekomen.
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Deze algemene voorwaarden voor kopers zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com en de
(rechts)persoon die een door opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com
aangeboden object aanschaft.
opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com hierna te noemen de verkoper, is de
organisatie die daktenten en gerelateerde objecten aanbiedt.
Onder koper wordt verstaan de geïnteresseerde in het kopen van daktenten en
gerelateerde objecten van de verkoper waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn.
Aanbieding
Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt
en tot het moment dat de bestelling is afgeleverd en de betaling is voldaan.
Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden,
in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen noodzakelijk is.
Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn
gedaan wanneer verkoper de door koper volledige en complete bestelling heeft
ontvangen.
Een definitieve overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de verkoper
een orderbevestiging per e-mail aan de koper is verzonden naar het door de koper
opgegeven e-mail adres dan wel schriftelijk en per post. De overeenkomst kan door
verkoper herroepen worden in geval de koper niet aan de algemene voorwaarden
van opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com voldoet.
Alle door de verkoper aangeboden artikelen waarop een korting wordt gegeven
vallen buiten iedere garantieregeling en kunnen niet worden geretourneerd.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn inclusief btw. Alle aanbiedingen,
prijzen en afbeeldingen op de website zijn onder voorbehoud. Als op de prijslijsten
of op de orderbevestiging een prijs vermeldt staat die niet correct is, behoudt
verkoper het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. Kosten voor
aflevering aan huis (vervoer door derden) zullen additioneel en vooraf worden
doorgegeven.
Aflevering en leveringstermijn
Verkoper streeft ernaar om bestellingen binnen de overeengekomen termijn af te
leveren. Soms is sprake van een langere levertijd dan voorzien. Verkoper is niet
verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door
derden, dan wel (ingehuurde) vervoerders, of door fouten in voorraadindicaties van
de leveranciers van verkoper.
De door verkoper opgegeven levertijd geldt voor levering in Nederland en gaat in
op het moment waarop van koper het verschuldigde aankoopbedrag door verkoper
is ontvangen en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.
Bij niet tijdige levering dient verkoper daarom schriftelijk in gebreke te worden
gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn
minstens zeven werkdagen zal zijn.
De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal evenals de
wijze van verzending worden door verkoper bepaald. In het geval dat koper het
aangeschafte object zelf komt afhalen bij verkoper, gaat het risico over op de
koper zodra de bestelde objecten akkoord zijn bevonden door de koper en zijn
meegenomen.
Indien de te leveren objecten door de verkoper op een door de koper opgegeven
adres worden afgeleverd, gaat het risico waar het deze objecten betreft over op de
koper zodra de bestelde objecten op de plaats van bestemming aan koper zijn
geleverd.
Indien de geleverde objecten tevergeefs op het opgegeven adres worden
aangeboden, gaat het risico over op het moment waarop de objecten tevergeefs
zijn aangeboden. Dit geldt ook als sprake is van aflevering van het object op een
afwijkend adres dan opgegeven.
Indien de koper er voor kiest om objecten rechtstreeks te bestellen en/of te laten
leveren op een ander adres dan het adres van de verkoper, zal de verkoper niet bij
de montage aanwezig zijn en kan de verkoper geen verantwoordelijkheid nemen
voor mogelijke problemen die bij het plaatsen ontstaan, noch voor de daaruit
voortvloeiende omstandigheden.
Het eigendom van de objecten gaat pas over van verkoper op koper na betaling van
de laatste termijn.
Verhuurder zal koper vragen enkele foto’s te delen met de intentie deze op social
media kanalen te plaatsen. Hiermee draagt koper alle rechten over aan verhuurder
voor gebruik van de foto’s door opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com en de
bedrijven waarmee opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com samenwerkt.
Betaling
De betaling van de bestelling geschiedt op het moment dat de bestelling definitief
is overeengekomen. Dit geldt zowel voor bestellingen via de website als voor een
mondeling overeengekomen bestelling.

De betaling geschiedt in twee termijnen: de eerste termijn wordt voldaan door
betaling van 50% van de totale koopsom bij aanvaarding van de aanbieding van de
verkoper door de koper en de overige 50% wordt voldaan één week voor aflevering
van de aanbieding van de verkoper aan de koper.
Alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die verkoper heeft
moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de koper van de (betalings-)
verplichtingen, komen ten laste van de koper. In geval van niet-tijdige nakoming
van de (betalings-)verplichtingen is verkoper bevoegd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden of deze op te schorten tot het moment waarop
de koper de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen.
Garantie en aansprakelijkheid
Verkoper garandeert dat de door haar geleverde objecten voldoen aan de eisen van
bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de
bestelling in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de
fabrieksgarantie van het aan koper geleverde object. De garantietermijn van
verkoper komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van 2 jaar. Er wordt geen
garantie verleend op ritsen, hang- en sluitwerk.
De fabrieksgarantietermijn van 2 jaar geldt niet in het geval het gebrek is te wijten
aan nagelaten onderhoud, opzettelijke beschadiging, natuurgeweld, molest,
invloed van dieren, vervoer, stalling en/of onoplettendheid. Aanspraak op garantie
vervalt indien andere dan door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten
herstel- of andere werkzaamheden aan het object hebben gepleegd.
Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en (technische) specificaties of gegevens
betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van verkoper
gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de bestelling.
Disclaimer
Alle niet in deze algemene voorwaarden genoemde onderwerpen zullen in goed
overleg door koper en verkoper nader worden overeengekomen.
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opjeautoslapen.nl / femkesrooftoptents.com
Amsterdam
KvK 33281447

