Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN STUDIO WONDERLAND
Studio Wonderland
Gevestigd op de Van IJsendijkstraat 381 te Purmerend
Telefoonnummer: 0644157881
info@studio-wonderland.nl
KvK-nummer: 55996221
Btw-identificatienummer: NL002252918B12
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Wonderland
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
ARTIKEL 3 - DUUR OVEREENKOMST
1. Producten worden standaard één week (zeven dagen) verhuurd, tenzij schriftelijk anders afgesproken.
2. Bij te laat retourneren van het product worden extra kosten in rekening gebracht: elke extra dag die je te
laat bent met retourneren, brengen we 20% van de huurprijs in rekening
ARTIKEL 4 - DE OMGANG MET GEHUURDE PRODUCTEN
1. De consument gaat er op het moment van huren mee akkoord dat er netjes omgegaan wordt met het
gehuurde product. Bij schade wordt de consument aansprakelijk gesteld (artikel 5)
2. De consument dient het product niet te wassen. De producten worden professioneel gereinigd na
retourneren door Studio Wonderland.
3. Roken tijdens het dragen van de gehuurde producten is niet toegestaan.
4. Bij retourneren per post is de consument aansprakelijk voor eventuele vermissingen van pakketten.
Studio Wonderland raadt aan producten altijd met track&trace te verzenden.
ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID
1. De consument wordt aansprakelijk gesteld bij blijvende schade: Denk aan scheuren en onuitwasbare
vlekken in de producten. Losse kralen, steentjes, naden en ritsen vallen niet onder deze aansprakelijkheid
en zullen kosteloos worden gerepareerd door Studio Wonderland.
2. De schadebepaling is afhankelijk van de dagwaarde van het product: De dagwaarde wordt gebaseerd
op vier maal de huurprijs:
Huurprijs van €35,00: Dagwaarde: €140,00
Huurprijs van €45,00: Dagwaarde: €180,00
Huurprijs van €50,00: Dagwaarde: €200,00
Huurprijs van €60,00: Dagwaarde: €240,00
Huurprijs van €75,00: Dagwaarde: €300,00
Huurprijs van €90,00: Dagwaarde: €360,00
3. Bij schade of verlies van het product wordt de dagwaarde van het product door Studio Wonderland
naar de consument in rekening gebracht.
Artikel 6 - BETALING
1. De consument betaalt voorafgaand aan de huurperiode.
2. Studio Wonderland houdt borg in bij het overeenkomen van een huurperiode. De borg bedraagt altijd
200% van de huurprijs van het product.
3. De borg zal binnen 24 uur na retourneren teruggestort worden, mits het product in goede staat en
binnen zeven dagen na de afgesproken huurdatum geretourneerd is.

