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Voorwaarden van verhuur Sprookjesjurk. 

De prijzen worden afgesproken en gelden voor een uitleentermijn van maximaal 5 dagen, tenzij 

anders is overeengekomen. U vindt het termijn op de factuur. De laatste datum is de dag van de 

retourzending. Er wordt altijd een minimale borg betaald van 150,- euro per kostuum. Het afgesproken 

bedrag vindt u eveneens op de factuur.  

 De borg voor accessoires kan verschillen. Hiermee willen we erop toezien dat er zorg wordt gedragen 

voor de sprookjesjurken, trouwjurken en accessoires. Wanneer het artikel weer schoon en zonder 

mankementen terug wordt gebracht, zal de borg in zijn geheel worden terugbetaald aan de huurder. 

Schade aan het gehuurde wordt met de borg verrekend.  
Onder schade wordt verstaan: halen en scheuren van de stof, brand- en/of schroeivlekken, niet door 
gewoon wassen te verwijderen vlekken, buitensporige vervuiling. 
Tevens wordt onder schade verstaan het incompleet terugbrengen van het gehuurde en/of 
accessoires. 
 
Wanneer er repareerbare schade aan het artikel is ontstaan, zal er een deel van de borg worden 

ingehouden, afhankelijk van de schade. Wanneer een van onze artikelen onverhoopt veel en/of 

onherstelbare schade oploopt, zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag van de borg in rekening 

te brengen. In dit geval krijgt u uw borg niet terug. De huurder mag het gehuurde op geen enkele wijze 

(laten) reinigen.  

Voor te laat terugsturen of terugbrengen van het kostuum wordt een bedrag verrekend met het terug 
te ontvangen borgbedrag: de helft van de dagprijs per dag. 
Accessoires hebben een vaste huurprijs ongeacht de huurperiode en worden niet beboet voor het te 
laat terugsturen, mits ze gelijktijdig met het kostuum worden teruggestuurd. 
Bij normaal gebruik en tijdig inleveren van het gehuurde storten wij de borg binnen 2 werkdagen na 
ontvangst van het gehuurde terug op de door u aangegeven rekening. Deze dient u per mail aan ons 
te bevestigen. 
 

Sprookjesjurk zal altijd het recht hebben om te bepalen wanneer een schade dan wel te 

repareren is of niet. 
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Alle artikelen dienen vooraf door de klant te worden betaald. 
Een bestelling kan zonder opgaaf van reden door de klant worden geannuleerd. 
Is een bestelling reeds door ons verstuurd, dan kan de bestelling niet meer worden geannuleerd 

Aan de leveringsplicht van Sprookjesjurk zal zijn voldaan als de bestelling door TNT post is 

afgeleverd, waarbij als leveringsbewijs het TNT track&trace rapport geldt. 
 
 In geval van brievenbuspost is aan de leveringsplicht voldaan als de bestelling door 

Sprookjesjurk op het postkantoor is afgegeven of in de TNT brievenbus is gedeponeerd. 

 
 U controleert het gehuurde op ontstane schade en stopt het gehuurde in dezelfde verzend- of 

retourdoos (indien u kledinghanger en/of -hoes heeft ontvangen, dient u deze ook terug te 

sturen/geven). U bewaart en mailt ons de TNT track&tracé code zodat de terugzending gevolgd kan 

worden. 

Sprookjesjurk hanteert de volgende  omschrijvingen van de staat van het artikel.  

Deze vindt u terug in de bijlage waarin zowel de foto als beschrijving van het artikel staat. 

als nieuw een gepaste, of eenmalig met zorg gedragen jurk of accessoire die er nog nieuw uitziet 

zeer goede staat niet direct zichtbare, of minimale draagsporen zoals: 
bij jurken: lichte haaltjes en/of minimale onopvallende vlekjes 
bij schoenen: lichte slijtage op zool/hak en/of schoen 

goede staat acceptabele draagsporen zoals haaltjes en/of vlekjes 
bij jurken: acceptabele haaltjes en/of vlekjes 
bij schoenen: acceptabele slijtage op zool/hak en/of schoen 

redelijk goede 
staat 

zichtbare draagsporen zoals haaltjes en/of vlekjes en/of slijtplekken 
bij jurken: haaltjes en/of vlekjes 
bij schoenen: slijtage op zool/hak en/of schoen 
bijvoorbeeld een jurk of schoen die door de gebruikerssporen prima is als 
"evenementjurk" 

redelijke staat opvallende draagsporen (zoals haaltjes, vlekjes, of slijtplekken) bijvoorbeeld een jurk of 
schoen bedoeld als "speeljurk" waarbij gebruikerssporen geen belemmering zijn. 

 
 


