Uitgangspunten huurovereenkomst GevangenisRotterdam/GevangenisKapel
De opgegeven tarieven zijn exclusief BTW. Actuele btw tarieven worden
verrekend met de eindfactuur.
Huurprijs van de locatie(s) is exclusief schoonmaakkosten, duty management,
stroomvoorzieningen, stroom- en waterverbruik.
Een optierecht op een of meerdere locatie(s) geldt tot 14 dagen na dagtekening
offerte mits anders schriftelijk overeengekomen. Verlening van dit optierecht is in
onderling overleg mogelijk.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar eigendommen en die van haar
gasten. Beschadiging of verlies kan niet op Co Solo worden verhaald
Het is opdrachtgever of gasten van opdrachtgever niet toegestaan in, aan of op
de locatie(s) of aanpalende ruimten materialen, decor, uitingen ed. te
bevestigen zonder overleg en toestemming van de locatiehouder/duty manager
van Co Solo.
De kosten voor herstel van beschadigingen veroorzaakt door opdrachtgever of
gasten van opdrachtgever worden verhaald op opdrachtgever.
Deze offerte (prijsopgave) is geldig 30 dagen na dagtekening.
De datum van dit voorstel is tevens ingangsdatum van een periode van 14
dagen waarin opdrachtgever als eerste recht heeft op het boeken van de
locatie op de in de offerte vermelde evenementdatum. In geval een derde
partij, binnen de 14 dagen termijn, de locatie definitief wil boeken op de
voorgestelde evenementdatum, stelt Co Solo opdrachtgever in de gelegenheid
om binnen 24 uur de boeking definitief te bevestigen. Wanneer dit niet gebeurt,
vervalt het dit eerste optierecht en wordt de locatie aan de derde partij
bevestigd.
Bij inzet van leveranciers die niet geselecteerd zijn als vaste leverancier van de
GevangenisKapel dan wel het Stergebouw, dient huurder hiervoor schriftelijk
toestemming te vragen aan verhuurder. Certificaten en keuringsrapporten zoals
een keuringsrapport voor brandvertraging voor te gebruiken doeken, een NENEN 60204 certificaat voor elektrische apparatuur, een certificaat voor rigging- en
hijsmiddelen en een HACCP certificaat voor (catering)bedrijven dienen hiervoor
te worden overlegd.
De algemene voorwaarden van Co Solo producties b.v. alsmede deze
uitgangspunten zijn op dit voorstel van toepassing. De algemene voorwaarden
treft u aan als bijlage.
Aanvullend op deze algemene voorwaarden is op de beschrijving van de term
productie ook de term locatie van toepassing.
Betaling 75% bij bevestiging opdracht, 25% direct na uitvoering, betalingstermijn
14 dagen.
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