
	

	

	

Algemene voorwaarden  
 
 

Themakist huren bi j  “	Schik in huis” 

De verkleedkisten van “Schik in huis” zijn met grote zorg samengesteld. “Schik in huis” 

vertrouwt erop dat u er alles aan doet de kist in dezelfde staat terug te brengen.  
Hieronder een aantal voorwaarden en regels. 
	
Huur,	reserveringen,	wijzingen	en	annuleren	

Alle reserveringen lopen via email. “Schik in Huis” stuurt een bevestigingsmail met de 

algemene voorwaarden en een huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt ingevuld 
en ondertekend teruggestuurd. 
Een reservering kan kosteloos verplaatst worden naar een andere datum mocht deze 
datum nog vrij zijn. Bijvoorbeeld in geval van ziekte. 
Reserveren wi l  zeggen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.  
De reserver ing is def ini t ief zodra u de bevest igingsmai l  op uw reserver ing 
heeft ontvangen en de betal ing heeft plaatsgevonden. De betal ing dient te 
z i jn voldaan binnen 3 dagen geteld na de bevest igings-mai l .  
   

“Schik in Huis” rekent een bedrag van € 50,- borg contant bij het afhalen van de kist.  

Is de borg niet toereikend, dan zal de huurder het verschil aan” Schik in huis” vergoeden. 

Als we de kist moeten verzenden voor u dan vragen we een borg van 100,-. 
De borg wordt binnen 3 dagen na ontvangst retour naar u overgemaakt. 
  

U kunt  het draaiboek ophalen indien de betaling op de bankrekening van ”Schik in huis” 

is bijgeschreven.  
Ook krijgt u de uitnodigingen voor het kinderfeestje. 
 
De huurprijs heeft betrekking op het eenmalig gebruik van de materialen.  



	

	

Dat geldt ook voor klanten die te kist toegezonden krijgen via de post. 
 
Ophalen en terug brengen. 

“Schik	in Huis” verhuurt de kist voor 24 uur. 

• Ophalen: de avond voor het feest  tussen  20:00 en 21:00. 
• De borg wordt contant betaald.  

• Ter controle wil “Schik in huis” graag uw paspoort inzien.  

• Samen bekijken we aan de hand van de checklist de materialen en deze wordt 
ondertekend als alles in orde is.  
Als de kist via de post word verstuurd zit er in de kist een ondertekend formulier met 
daarop de inhoud van de kist die is afgevinkt zodat er duidelijk is dat alles erin zit. 

• Terug brengen:  S’ avonds of eventueel de ochtend erna. Tijd in overleg. Ook het 
draaiboek komt  terug.  
Bij het versturen via de post geldt: De kist moet uiterlijk de dag na het feest worden 
teruggezonden.  Het bonnetje wat je krijgt moet bewaard worden totdat u bericht 
heeft van Schik in huis dat het retour ontvangen is. De barcode moet u diezelfde 
dag doormailen naar Schik in huis zodat het pakket kan worden gevolgd. 

• Bij het terugbrengen controleren we samen de kist met behulp van een checklist. 
Als de kist zonder gebreken is wordt de € 50,- borg direct terug gegeven.  

• Bij het versturen van de kist wordt de borg binnen 3 dagen na ontvangst retour het 
bedrag overgemaakt. 

  
  
(Mocht er onverhoopt kleding of andere zaken kapot zijn, dan wel vermist worden dan 
wordt de borg (afhankelijk van de schade) geheel of gedeeltelijk ingehouden. Het is niet 
toegestaan om kleding of attributen zelf te repareren. 
Wordt de kist helemaal niet terug gebracht worden de volledige kosten van het vervangen 
van de kist inclusief de inhoud en materialen in rekening gebracht.) 
  

Mocht er na vermissing iets worden teruggevonden en er zijn door “Schik in Huis” nog 

geen kosten gemaakt, dan krijgt u de verrekende borg terug. 
 
Eigendom 



	

	

Alle materialen en het draaiboek zijn eigendom van” Schik in Huis”. Het is niet toegestaan 

materialen te kopiëren, openbaar te maken of te verhuren aan derden zonder toestemming 

van” Schik in Huis”.	

	
Aansprakel i jkheid 
De verkleedkleren mogen uitsluitend onder toezicht van een volwassene, door kinderen 
worden gebruikt. We vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat alles in een goede staat 
terugkomt. Ben dus voorzichtig met drink- en etenswaren. Let ook op bij buitenspelen op 
het gras. Deze vlekken zijn moeilijk te verwijderen.  
Er kan natuurlijk altijd onverhoopt iets gebeuren. Bespreek dit even bij het terugbrengen. 
Eventueel wordt er een bedrag bij de borg ingehouden voor reparatie. 

“Schik in Huis” erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade en / of letsel, 

veroorzaakt door het gebruik van materialen of producten uit de verkleedkist. Sommige 
materialen kunnen brandgevaarlijk zijn. Vermijd open vuur! Er dient bij elk spel en gebruik 
van materialen uit de kist een volwassene aanwezig te zijn die bepaalt of het geschikt is 
voor deze groep kinderen.  
  
U bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van het feest. 
 
 
Tussent i jdse aanpassingen aan de inhoud van de verkleedkist en / of het 
draaiboek 
Tussen het moment van reserveren en het moment van ophalen van de verkleedkist kan 

enige tijd zitten. Het kan zijn dat er tussentijds door “Schik in Huis“ aanpassingen zijn 

gedaan aan de inhoud van de kist en / of draaiboek. 
Aan het beeldmateriaal op de website kunnen geen rechten ontleend worden. Het kan 

voorkomen dat producten door “ Schik in Huis” verwijderd of vervangen zijn op het 

moment van ophalen van de kist. 

“Schik in Huis” zal zorg dragen voor een vergelijkbare inhoud. 

	
Overmacht 



	

	

Mocht “Schik in huis” als gevolg van overmacht de gehuurde kist niet  op tijd kunnen 

leveren dan heeft de huurder het recht om voor de helft van de normale huurprijs een 
andere, beschikbare, verkleedkist uit te kiezen. Biedt dit voor u als huurder geen oplossing 
dan is helaas het enige alternatief het verplaatsen van het feest naar een andere datum. 

“Schik in Huis” zal in dit geval geen huurkosten rekenen. Uiteraard wel de borg.  Het 

reeds betaalde bedrag zal teruggestort worden. 
 
Hygiëne 

“Schik in huis” ziet er op toe dat alle materialen schoon aan u geleverd worden. De 

verkleedkleren moeten echter ongewassen retour. De overige materialen dienen schoon 
en (af)gewassen ingeleverd te worden. Voor normale vervuiling aan kleding wordt er door  

“ Schik in Huis” geen kosten in rekening gebracht. Voor vlekken die niet kunnen worden 

verwijderd wordt een bedrag ingehouden op de borg. 
Indien men kleding toch zelf wast en er ontstaat schade aan de kleding dan zullen de 
kosten hiervoor op de borg ingehouden worden.  
	
	
	


