HUURVOORWAARDEN

HUURVLAGGEN
&HUURMASTEN
Prijzen en formaten huurvlaggen

Van alle landen hebben wij nationale vlaggen op voorraad. Tevens kunt u bij ons de
Nederlandse provincievlaggen huren. De prijs van het huren van vlaggen is afhankelijk
van het vlagformaat:
(per vlag, p/w) (te gebruiken aan gevelstok 200 cm)
Formaat 100 x 150 cm € 12,50		
vlag, p/w) (te gebruiken aan mast van 6-7 meter)
Formaat 150 x 225 cm € 15,00 (per
		
vlag, p/w) (te gebruiken aan mast van 7-8 meter)
Formaat 200 x 300 cm € 17,50 (per
		

Prijs en formaat huurmasten

De vlaggenmasten die wij verhuren zijn van aluminium (geen wit) en voorzien
van een oranje knop, een vlaggenlijn en een bevestigingspunt.
7 meter mast met 60 mm voet en 60 mm top
7 meter mast met banierhouder van 150 cm

€ 20,00
€ 30,00

per mast per week
per mast per week

U kunt deze masten met behulp van een grondboor 1 meter diep in de grond plaatsen
(deze grondboor wordt niet mee verzonden). Voor deze masten wordt het vlagformaat
150 x 225 cm geadviseerd. Tevens is het mogelijk om betonbakken te huren voor
€ 32,50 per stuk per week. Deze prijs is exclusief BTW.

Prijs en formaat huurstokken

De vlaggenstokken die wij verhuren zijn van hout met plastic mantel of aluminium,
voorzien van een plastic oranje knop.
200 cm vlaggenstok hout		
200 cm vlaggenstok aluminium

€ 4,25 per stok per week
€ 5,25 per stok per week

Huren algemeen
De prijzen van huurvlaggen, huurmasten en huurstokken zijn
exclusief BTW. De verzendkosten voor de vlaggen en stokken bedragen € 9,95. Verzendkosten voor de huurmasten
zijn op aanvraag. De huurprijs geldt voor een periode van
een week. De mogelijkheid bestaat om producten voor een
langere periode te huren. Wij verzoeken u dit van tevoren
aan te geven, zodat wij hier bij onze planning rekening mee
kunnen houden. Op de website van DVC kunt u de huurvlaggen eenvoudig zelf bestellen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Retourneren en voorwaarden

Met betrekking tot het retourneren van de vlaggen, stokken en/of vlaggenmasten aan
ons bedrijf vragen wij uw aandacht voor de volgende punten:
- Na gebruik van de huurvlaggen en/of stokken wordt verwacht dat u deze op eigen
kosten retourneert. Desgewenst kunnen wij voor u het vervoer van de goederen, na
gebruik, naar Dokkum regelen (de verzendkosten zijn wel voor uw eigen rekening).
- Indien de producten na gebruik niet meteen aan ons bedrijf worden geretourneerd,
dan zullen deze direct in rekening worden gebracht.
- Bij gebleken beschadigingen, vermissingen en/of ernstig vervuilen van de gehuurde
goederen, brengen wij kosten van vervanging, reparatie en/of reiniging in rekening.

Vlaggen en stokken
Bij het retourneren van de huurzending zien wij graag dat u bij de huurvlaggen en/of
stokken zowel op de doos als in de doos uw naam/firmanaam, adres en woonplaats
vermeldt. Wij verzoeken u dringend de vlaggen en stokken schoon, netjes en compleet te
retourneren. Bij de vlaggen vragen wij u vooral niet op de kopbanden te schrijven.

Masten
De koorden moeten om de vlaggenmast gedraaid worden en
aan het metalen oogje vastgeknoopt worden. De masten
dienen schoon geretourneerd te worden. Met name de
binnenzijde van de onderkant moet ontdaan zijn van
modder en klei.
De vlaggenmasten mogen niet aan
elkaar vastgebonden worden. De vlaggenmasten
dienen op een plaats te liggen die met een (grote)
vrachtwagen makkelijk te bereiken is.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel
succes met de activiteiten waarvoor de huurvlaggen en/of masten worden ingezet.
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