
Algemene voorwaarden – FeestPhotoBooth


Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze 
bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, FeestPhotoBooth (met KvK-
nummer: 67162088), met je sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met 
ons contact te zoeken via info@feestphotobooth.com of per post: FeestPhotoBooth 
Villa Spaanse Ruiter 56 5146AJ Waalwijk. Je kunt ons ook bereiken op ons 
telefoonnummer 06-22207913 en op facebook op: @feestphotobooth. Wij hebben 
het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds 
de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van 
toepassing zal zijn.


1. Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FeestPhotoBooth 
aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de wederpartij, hierna te 
noemen huurder, gelden niet, indien schriftelijk anders is overeengekomen. Een 
opdracht van de huurder geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden van 
de verhuurder zijnde FeestPhotoBooth.


2. Betalingsvoorwaarden

Na akkoord op de offerte versturen wij de definitieve factuur. Betaling binnen de 
gestelde termijn van 30 dagen is nodig om een reservering voor de diensten van 
FeestPhotoBooth definitief vast te leggen. Mocht jouw huurdatum binnen de 
betalingstermijn van 30 dagen vallen, dan dient de factuur in ieder geval voor de 
huurdatum te zijn betaald. 


3. Bruikbare periode

De FeestPhotoBooth stelt een operationele PhotoBooth beschikbaar voor een 
minimum gebruik van 80% van de overeengekomen huurperiode. Dit om een 
eventueel technisch mankement aan de PhotoBooth op te kunnen lossen.


4. Wijziging en annulering

Wijzigingen in de overeengekomen diensten van de FeestPhotoBooth dienen 
schriftelijk ingediend te worden. Elke wijziging van de overeengekomen diensten is 
afhankelijk van beschikbaarheid van onze PhotoBooth.


- Annulering van een particuliere boeking kan, indien de bijbehorende factuur 
nog niet (deels) voldaan is tot 30 dagen voor de overeengekomen datum van 
het evenement kosteloos. 


- Tenzij FeestPhotoBooth anders bepaald zal bij annulering binnen een 
periode van 30 dagen tot 14 dagen voor de overeengekomen datum van het 
evenement €50 annuleringskosten in rekening gebracht worden. 


- Tenzij FeestPhotoBooth anders bepaald zal bij annulering binnen 7 dagen 
voor de overeengekomen datum van het evenement 50% van de huursom in 
rekening gebracht worden, met een minimum bedrag van 125 euro.


Annulering van gereserveerde apparatuur dient schriftelijk te geschieden.
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Recht van herroeping

Op onze diensten is het recht van herroeping ook wel recht van ontbinding van 
toepassing. Je hebt het recht je bestelling binnen 14 dagen te annuleren. De 
termijn van 14 dagen voor herroeping gaat in op de datum welke als factuurdatum 
op de definitieve factuur genoemd wordt.


Annuleren na betaling

Indien de factuur, behorende bij een overeenkomst geheel of gedeeltelijk is 
voldaan. Worden er in geval van annulering na 14 dagen vanaf het moment van de 
datum, genoemd op de factuur als factuurdatum, kosten voor gederfde winst in 
rekening gebracht. Deze kosten bedragen 35% van het totaalbedrag van de 
bestelling met een maximum van 475 euro.


Verplaatsen na bestelling

Verplaatsen naar een andere datum kan zonder opgaaf van reden ten alle tijden 
kosteloos. 


5. Stroomvoorziening

De klant draagt er zorg voor dat er binnen een straal van 5 meter vanaf de plek 
waar de FeestPhotoBooth dient te worden geplaatst een 220v stroompunt 
aanwezig is.


6. Installatie en afbouw

De FeestPhotoBooth wordt ongeveer één uur voor de afgesproken begintijd van de 
huurperiode geleverd en opgebouwd, tenzij anders overeengekomen met de klant.


De FeestPhotoBooth zal altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de 
afgesproken huurperiode worden afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met 
de klant.


De PhotoBooth dient altijd op een droge beschutte en droge plaats te kunnen 
worden geïnstalleerd. De huurder is hier verantwoordelijk voor. Wanneer dit niet 
het geval is behoudt FeestPhotoBooth zich het recht de huurperiode niet in te 
laten gaan. De kosten hiervan zullen voor rekening komen van de klant.

FeestPhotoBooth is niet verantwoordelijk wanneer de PhotoBooth niet op de 
gewenste locatie kan worden geplaatst als deze niet voldoet aan de installatie 
eisen welke vooraf gecommuniceerd zijn.


7. Verlies of schade

De klant heeft de volledige verantwoordelijkheid voor verlies van of schade aan  
de FeestPhotoBooth apparatuur, veroorzaakt door misbruik van de apparatuur door 
de klant, hun werknemers of hun gasten (anders dan normale slijtage).

De klant is verantwoordelijk en volledig aansprakelijk voor verlies van of schade 
aan de FeestPhotoBooth apparatuur veroorzaakt door diefstal, brand of ongelukken 
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tijdens de huurperiode. Het volledige schadebedrag zal dan in zijn geheel verhaald 
worden op de klant. 


8. Schadeloosstelling

De klant zal FeestPhotoBooth tegen enig en alle aansprakelijkheden, gerelateerd 
aan het evenement van de klant en gebruik van de apparatuur van de 
FeestPhotoBooth, vrijwaren.


9.  De foto’s

FeestPhotoBooth plaatst al jullie foto’s zo snel mogelijk na het evenement in een 
voor de klant en zijn gasten afgeschermd fotoalbum op de website 
www.feestphotobooth.com tenzij dit anders met de klant is overeengekomen.

 
De klant gaat bij reservering van de FeestPhotoBooth akkoord dat 
FeestPhotoBooth het fotomateriaal van het evenement kan gebruiken voor 
commerciële doeleinden. Dit houdt onder andere in dat foto’s gebruikt kunnen 
worden voor gebruik op onze social-media kanalen, illustraties, reclame, etc., tenzij 
dit met de klant anders is overeengekomen.


10. Restitutie

In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is een operationele photobooth 
voor ten minste 80% van de overeengekomen serviceperiode 

beschikbaar te stellen, stelt de FeestPhotoBooth aan de klant een restitutie uit, pro 
ratio berekend op basis van de totale kosten gemaakt gedurende de 
geldigheidsperiode van de overeengekomen service.


Indien geen dienst wordt ontvangen door de klant, is FeestPhotoBooth aansprakelijk 
voor een terugbetaling van de overeengekomen huurprijs voor het betreffende 
evenement. FeestPhotoBooth is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of 
gemiste kansen op schending van deze overeenkomst.


11. Privacy Policy 

Wij beschermen je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt voor meer informatie onze 
Privacy Policy raadplegen.


12. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, 
woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons 
eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Je 
hier zonder schriftelijke toestemming van FeestPhotoBooth geen gebruik of 
inbreuk op maken.	
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13. Wijzigingsclausule

1. FeestPhotoBooth behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden 
eenzijdig en zonder instemming van Huurder te wijzigen. De wijzigingen treden in 
werking zodra deze aan Huurder zijn meegedeeld, tenzij FeestPhotoBooth een 
later tijdstip van inwerkingtreden meedeelt aan Huurder.

2. Indien de Huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Huurder 
een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie 
afwijkt, heeft deze Huurder de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de 
datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.


14. Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met huurder sluiten 
is enkel het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de 
rechter te Breda bevoegd.


FeestPhotoBooth is onderdeel van VanOnsSamen V.O.F.
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