Algemene Voorwaarden Oefenruimtes
Artikel 1.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met
betrekking tot de verhuur van een van de oefenruimtes alsmede de verstrekking van alle
hulpmiddelen en/of toebehoren die onderdeel zijn van de back-line die wordt
aangeboden door VooDooVoX studio.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden
afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 2.
Prijzen
1. Alle prijzen, zoals vermeld op de website , zijn inclusief omzetbelasting en in Euro’s.
2. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden, maar minstens 24 uur
van tevoren, de huurprijs van een oefenruimte aan te passen.
3. De huurprijs is voor 1 van te voren aangewezen dagdeel, oftewel 3 aaneengesloten uren.
De oefenruimte mag alleen worden gebruikt in die uren, met inachtneming van de tijd
die nodig is om eventueel eigen materiaal in en uit de oefenruimte te brengen. Er is geen
mogelijkheid tot het terugkrijgen van een deel van het geld als de 3 uren niet volledig
worden benut.
Artikel 3.
Betaling
1. Betaling dient contant of per PIN transactie te geschieden voor aanvang van het
gehuurde dagdeel, met uitzondering van de huur van een opslagruimte, waarbij de
betaling per maand vooraf dient te geschieden.
2. Indien de huurder niet in staat is de betaling voor aanvang van het gereserveerde dagdeel
te voldoen vervalt de reservering en is het niet mogelijk de kosten voor de huur van een
opslagruimte terug te krijgen.
Artikel 4.
Aansprakelijkheid
1. VooDooVoX studio is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van
eigendommen van de huurder. In geval van aantoonbare nalatigheid van de huurder of
bij oneigenlijk gebruik is de huurder aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan
eigendommen van VooDooVoX studio. De huurder dient hiervoor een persoonlijke
aansprakelijkheids verzekering te hebben. Als de huurder niet in bezit is van een
persoonlijke aansprakelijkheids verzekering zullen de kosten worden verhaald bij de
huurder zelf. VooDooVoX studio is gerechtigd hiervoor een incassobureau in te
schakelen indien deze kosten niet binnen 2 maanden na constatering van de schade zijn
vergoed.
Artikel 5.
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage bij VooDooVoX studio en zijn te
downloaden via de website.

