
 

Strobalen huren bij HS Events B.V. 
 
Algemene informatie: 
HS Events B.V. beschikt over twee soorten strobalen: niet-geïmpregneerde en geïmpregneerde           
strobalen. Beide soorten hebben een afmeting van 100 x 45 x 45 cm en wegen gemiddeld 19 kg per baal.                    
Niet-geïmpregneerde strobalen zijn van echt stro en dus brandbaar. Geïmpregneerde strobalen van zijn na              
behandeling met een brandvertragend middel maximaal 2,5 cm diep brandvertragend. De strobalen kunnen na              
behandeling 1,5 tot 2,5 cm diep als moeilijk ontvlambaar worden geclassificeerd conform NEN-EN-ISO 6941. Het               
impregneermiddel is een waterige oplossing van niet-giftige organische en anorganische bestanddelen. Dit            
middel kan wit afgeven op kleding of ondergrond. Het is niet toegestaan gehuurde strobalen zelf te impregneren                 
met brandvertragende middelen. De strobalen worden per 10 stuks op één pallet verhuurd. De minimale afname                
bedraagt tevens 10 stuks, of een veelvoud daarvan.  

 

Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake stroverhuur 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 

- Vermijd vuur: de strobalen zijn van echt stro en dus brandbaar. 
- Plaats een brandblusser bij de strobalen. HS Events B.V. biedt dit standaard aan in offertes. 
- Indien de strobalen als zitplekken worden gebruikt, plaats dan een (fleece)dekentje op de balen.  

 
Retour/borg 
De strobalen dienen op dezelfde wijze en in dezelfde staat 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 strobalen zal                  
door een medewerker van HS Events B.V. worden geseald. Voor het huren van de strobalen wordt € 75,- borg                   
gerekend. 
 
HS Events B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele achtergebleven strohalmen.  
 
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 een meerprijs in rekening worden gebracht van € 10,- excl. btw per strobaal. HS Events B.V.                  
zal in deze gevallen de strobalen niet retourneren. 
 

- De strobalen zijn vochtig/nat 
- De strobalen zijn niet meer intact of ontbreken 
- De strobalen zijn (zonder medeweten van HS Events B.V.) geïmpregneerd 
- De strobalen zijn bespoten en/of geverfd 

 
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.  

 


