
 

Lockers huren bij HS Events B.V. 
 
Algemene informatie: 
De lockers hebben een afmeting van 51 x 36 x 36 cm per locker. Eén rij lockers bestaat uit 5                    
lockers boven elkaar. De minimale afname bedraagt 5 stuks, of een veelvoud daarvan.  

 

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake lockerverhuur door HS Events B.V. met               
huurder gesloten. De algemene voorwaarden van HS Events B.V. zijn te allen tijde van toepassing.  
 
Beschikbaarheid 
Alle materialen en diensten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en overmacht (zie artikel 18.1 van de                
algemene voorwaarden.) 
 
Levering 
HS Events B.V. hanteert een minimum orderbedrag (excl. diensten en transport) van € 150,- excl. btw. De                 
transportkosten zijn afhankelijk van aantallen en het leveradres. 
 
Voorwaarden sleutel 
De hoofdsleutel (loper) wordt in verband met de veiligheid niet meegegeven bij het huren van lockers. Indien                 
tijdens de huurperiode een locker geopend dient te worden, kan contact worden opgenomen met HS Events B.V.                 
via storingsnummer 0618544269. De voorrijkosten hiervoor bedragen: 
 

- Ma t/m vrij (8.30 - 17.00 uur) € 50,-   + € 0,50 per gereden kilometer excl. btw 
- Weekend-/avondtarief (tot 23.30 uur) € 100,- + € 0,50 per gereden kilometer excl. btw 
- Nachttarief (23.30 - 08.30 uur) € 150,- + € 0,50 per gereden kilometer excl. btw 

 
Retour/borg 
De lockers dienen door huurder te worden gedemonteerd en op een centrale locatie te worden verzameld. Indien                 
dit niet het geval is, zullen er arbeidsuren worden gerekend, welke op basis van nacalculatie of middels het                  
inhouden van de borg worden verrekend. De pallet lockers zal door een medewerker van HS Events B.V. worden                  
geseald. Voor het huren van de lockers wordt € 150,- borg gerekend.  
 
Schade 
In geval van schade behoudt HS Events B.V. het recht de schade op de klant te verhalen. Eventuele schades                   
worden op beeld vastgelegd en met de klant gecommuniceerd. Wanneer één van onderstaande feiten wordt               
geconstateerd, zal (afhankelijk van de schade/status) een meerprijs in rekening worden gebracht. 
 

- De lockers zijn vies of nat: meerprijs van € 7,50 excl. btw per rij lockers 
- De lockers zijn beschadigd of onvolledig: meerprijs afhankelijk van de schade/status 
- De lockers ontbreken: meerprijs van € 145,- excl. btw per rij lockers 

 
Aansprakelijkheid 
Het gebruik van een lockers van HS Events B.V. is altijd op eigen risico. HS Events B.V. kan nooit en te nimmer                      
aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen van een sleutel, het achterblijven van voorwerpen na gebruik of                
het onrechtmatig openen/forceren van een locker.  

 


