Voorwaarden verhuur
LEGO sets zijn duur in aankoop. We hechten dan ook veel waarde aan onze
collectie, vandaar ook enkele afspraken. Als LEGO liefhebber zal u dit zeker
begrijpen.
• Onze sets kunnen gebracht of afgehaald worden, als we de set(s)
brengen zal er 0,05 cent per kilometer gerekend worden en dit maal 4
aangezien we de baan 4 keer doen, 2x heen en terug. Als u de set(s)
komt halen dan krijgt u van ons het afhaaladres bij bestelling.
• De verhuurtijd start op de dag wanneer u het pakket komt halen of
wanneer wij deze brengen.
• Bij laattijdig inleveren zullen we een extra week huur aanrekenen.
• De waarborg bedraagt €15 voor een set. We betalen de waarborg ten
laatste 7 dagen na ontvangst van het pakket terug. Op voorwaarde dat
alle onderdelen aanwezig zijn, alle minifigs aanwezig zijn, het
instructieboekje intact is. En indien er stickers aanwezig waren, dat ook
deze nog aanwezig zijn.
• De sets worden teruggebracht zoals je ze gekregen hebt: netjes uit
elkaar gehaald en zo goed mogelijk gesorteerd. Stickers en dergelijke
worden NIET verwijderd. Minifigs mogen in elkaar blijven aangezien deze
toch fragiel zijn. Gebruik enkel de meegeleverde brick separator
(blokken verwijderaar) voor het uit elkaar halen van de sets. Gebruik
nooit een mes of ander scherp voorwerp! Ook zeker niet je tanden!
• De waarborg kan ook gedeeltelijk worden ingehouden bij
beschadigingen of verlies van onderdelen. Als er zodanig veel
onderdelen ontbreken dat de waarborg niet voldoet, dan zullen we u een
extra factuur sturen.
• Meng nooit eigen blokjes met een LEGO set van ons. Bouw daarom liefst
apart, op een propere plaats en een eindje van eventuele eigen sets.
• Sommige onderdelen zijn uniek en niet meer verkrijgbaar. Bij verlies
nemen we contact met je op en is het mogelijk dat we de volledige set
moeten aanrekenen. Dit is uiteraard niet ons uitgangspunt!
• Wij controleren elk steentje als we de set terug in ontvangst nemen
zodat we zeker zijn dat onze set terug compleet is.
• Wij vragen éénmalig om een foto van uw ID, voor en achterkant. We
vragen ook om deze pagina te tekenen bij elke verhuur van de set.

