
 

Olievaten huren bij HS Events B.V. 
 
Algemene informatie: 
De olievaten hebben een inhoud van 210 liter, zijn zwart van kleur, 90 cm hoog en hebben een                  
diameter van 58 cm. De olievaten zijn voor meerdere doelen inzetbaar en kunnen tegen een meerprijs met                 
passende en stevige vuilniszak, inlaybak van 65 liter of verzwaring worden geleverd.  

 

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake olievaten verhuur 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. 
 
Gebruikstips 

- Afvalbak U dient altijd een afvalzak te gebruiken (eventueel te koop bij HS Events).  
U dient het afval zelf af te voeren en de materialen schoon en in dezelfde staat te                 
retourneren. 

- Decoratie U dient de materialen schoon en in dezelfde staat te retourneren. 
- Statafel U dient de materialen schoon en in dezelfde staat te retourneren. 
- Overig  U dient de materialen schoon en in dezelfde staat te retourneren.  

 
Let op! De klemring kan enkel op één manier om de deksel van het vat worden bevestigd.  
 
Retour/borg 
De olievaten dienen op dezelfde wijze te worden opgestapeld zoals deze geleverd zijn 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 olievaten zal door een                
medewerker van HS Events B.V. worden geseald. Voor het huren van de olievaten wordt € 75,- 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 olievaten zijn vies: meerprijs van € 7,50 excl. btw p.s.  
- De olievaten worden incl. afval geretourneerd: meerprijs van € 13,50 excl. btw p.s. 
- De olievaten zijn beschadigd, onvolledig of ontbreken: meerprijs van € 49,50 excl. btw p.s. 

 
De meegeleverde pallet dient tevens geretourneerd te worden. Indien de pallet bij het retour ontbreekt, zal een                 
meerprijs van € 9,95 excl. btw per stuk in rekening worden gebracht.  

 


