Caftan & More tracht voor haar klanten en dus ook voor u de kwaliteit en originaliteit van haar jurken zo goed mogelijk te bewaren.
Dat betekent dat wij van de huurder verwachten dat zij (goed of voorzichtig) met de aan hen in bruikleen gestelde jurken om zullen
gaan. Vanzelfsprekend willen wij voorkomen dat er conflicten of misverstanden ontstaan tijdens de huurperiode c.q. het halen of retour brengen van onze jurken en toebehoren. Om hierin u optimaal te informeren hebben we onderstaand reglement opgesteld waarop
wij u willen wijzen.
Huurregelement
Caftan & More tracht voor haar klanten en dus ook voor u de kwaliteit en originaliteit van haar jurken zo goed mogelijk te bewaren.
Dat betekent dat wij van de huurder verwachten dat zij (goed of voorzichtig) met de aan hen in bruikleen gestelde jurken om zullen
gaan. Vanzelfsprekend willen wij voorkomen dat er conflicten of misverstanden ontstaan tijdens de huurperiode c.q. het halen of retour brengen van onze jurken en toebehoren. Om hierin u optimaal te informeren hebben we onderstaand reglement opgesteld waarop
wij u willen wijzen.
Werkwijze:
Caftan & More werkt met huurcontracten die onze klanten op de dag van verhuur dienen te ondertekenen. Binnen openingstijden
bent u van harte welkom om te komen passen. U kunt meteen uw jurk reserveren voor de week waarin het feest wordt gehouden. NB:
Bij het reserveren van een jurk, dient er een aanbetaling te worden gedaan. De aanbetaling is 50% van het huurbedrag. Bij annuleren
krijgt u uw aanbetaling niet terug!
Huurperiode:
Tenzij anders is afgesproken is de huur periode maximaal 1 dag.
Voorbeeld: Vrijdag jurk ophalen -> Zaterdag retour.
Zaterdag jurk ophalen-> Maandag retour.
Of u maakt een andere afspraak.
U betaalt voor de gehele huurperiode eenmalig de huurprijs van de betreffende kleding of accessoires.
Ophalen:
Indien u de jurk(en) op de vrijdag komt ophalen, dient dit te geschieden binnen de openingstijden. Let op: wij hanteren strikte
openingstijden. Op de ophaaldag dient het resterende bedrag betaald te worden en u dient het contract te ondertekenen. Tevens kunt
u ook die dag aangeven of u accessoires er bij wenst tegen een meerprijs. Bij het ophalen van de jurk dient u borg te betalen en een
kopie van uw legitimatiebewijs achter te laten.
Retourneren:
Het retourneren van de jurk(en) geschied op afspraak. Bij het retourneren krijgt u uw borg terug. Mocht een jurk niet in originele
staat worden geretourneerd, dan wordt de borg ingehouden . Dit geldt uiteraard ook wanneer een jurk extreme vervuild is, te laat of
niet geretourneerd wordt. Indien de klant echter geen gehoor aan de opgegeven sanctie geeft, dan zal er een herinnering volgen en
vervolgens een aanmaning. In uiterste gevallen wordt er een deurwaarder ingeschakeld. Indien er in het geheel niet wordt afgemeld
of niet wordt teruggebracht dan doen wij na 2 dagen aangifte van vermissing bij de politie. Tenzij er sprake is van overmacht en u ons
zelf of via derden binnen 2 dagen telefonisch informeert doen wij uiteraard geen aangifte.
Tenslotte:
Wij gaan er van uit dat bovenstaande informatie voor zich spreekt, en dat u zich hier ook in kunt vinden. Mocht u het met een van
onze voorwaarden uit het reglement niet eens zijn dan vernemen wij dat graag van u voordat u met onze jurk op stap gaat. Wij staan
altijd open voor een correcte afhandeling. Tevens trachten wij u een optimale service te verlenen, want wij zien “u” en uw kennissen
graag weer bij ons terug.Rest ons u alvast veel succes en plezier te wensen met uw aankomende feestgelegenheid.
Met een vriendelijke feestgroet,
Caftan & More
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