Donut-voorwaarden
Wij zijn zuinig op onze BBQ+FunDonuts en rekenen erop dat u dat ook bent.

Huurder / bedienen motor
Huurder moet 18 jaar of ouder zijn en zich kunnen legitimeren. Alleen personen van 18 jaar of ouder mogen
de motor bedienen en besturen en zij mogen tijdens de huurperiode geen alcohol e/o drugs gebruiken.
Reservering
U ontvangt van ons een reserveringsbevestiging. Hierop staat de naam van de huurder, de gereserveerde
datum en tijd, het aantal personen, de gekozen catering, de gereserveerde extra’s, het totaalbedrag en de
uiterste betaaldatum.
Betaling
Zorg dat het reserveringsbedrag op de, in de reserveringsbevestiging vermelde, uiterste betaaldatum op onze
bankrekening is bijgeschreven. Betaalt u te laat, dan wordt de catering niet besteld en hebben wij het recht de
BBQ+FunDonut opnieuw te verhuren. Het huurbedrag van de donut blijft echter verschuldigd.
Borg
Het bedrag van de borg staat in de reserveringsbevestiging. Voordat u gaat varen controleren we samen de
BBQ+FunDonut op beschadigingen en aanwezige inventaris. Levert u de BBQ+FunDonut bij terugkomst weer in
dezelfde staat in zoals meegekregen, dan wordt de borg door ons terugbetaald. Levert u de donut erg vuil
terug dan houden we € 35,= in op de borg voor schoonmaakkosten.
Eigen risico
Er geldt een eigen risico van € 500,= per schadegeval.
Donut-weer-garantie / annulering
Als het KNMI of Meteoconsult voor de door u gereserveerde dag slecht weer voorspelt, dan mag u tot 2 uur
van te voren en zonder extra kosten, een andere dag en tijdstip reserveren. Heeft u gekozen voor ‘Donut-Easy’
dan geldt, i.v.m. de bestelling van de catering, de ‘Donut-weer-garantie’ tot 48 uur (!) voor het gereserveerde
tijdstip. Daarna zijn de kosten van de catering verschuldigd en kan alleen de huurprijs van de donuts worden
gebruikt voor een nieuwe reservering.
De weersvoorspelling moet wel de regio Almere betreffen en actueel zijn (2 dagen voor vertrek). Onder slecht
weer wordt verstaan, onweer en/of langdurige regenval en/of harde wind (>4Bft).
Is het gebruikmaken van de Weergarantie door omstandigheden niet mogelijk, en wilt u de reservering
annuleren, dan berekenen wij € 35,= annuleringskosten per donut.
Corona
Controleer of op de dag van uw reservering uw reservering past binnen de Coronamaatregelen. Bij een Donut
Yourself kunt u tot 1 dag van te voren en bij een Donut Easy tot 2 dagen van te voren de reservering kosteloos
annuleren of omzetten naar een latere datum.
Veel Donut-plezier!
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