
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Huurvoorwaarden Regiekr8 Rent (op rolletjes) 
1. Het huren van sport- en spelmateriaal 

a. Het huren van sport- en spelmaterialen is alleen mogelijk bij Regiekr8 Rent aan de Boonsweg 
41a, Heinenoord.  

b. Personen vanaf 18 jaar mogen sport- en spelmaterialen huren.  
c. Het huren van sport- en spelmaterialen is alleen mogelijk op vertoon van een geldig 

legitimatiebewijs.  
d. Sport- en spelmaterialen kunnen alleen worden gehuurd voor recreatieve doeleinden.  

 
2. Tarieven  

a. Het huren van sport- en spelmaterialen gebeurt op basis van de tarieven en voorwaarden die 
Regiekr8 Rent heeft vastgesteld.  

b. Per strippenkaart kunt u één beweegbox per keer huren.  
 

3. Reserveren  
a. Het reserveren van de sport- en spelmaterialen gebeurt online via de website van Regiekr8.nl 
b. Een reservering is toegewezen nadat u een bevestiging heeft ontvangen per e-mail.  

 
4. Ophalen en terugbezorgen materialen  

a. Het ophalen en terugbrengen van de sport- en spelmaterialen gebeurt op de afgesproken 
datum en tijd.  

b. Bij het ophalen en terugbrengen van materialen dient de huurder zelf voor voldoende 
menskracht te zorgen.  

c. Bij het ophalen van de materialen tekent de huurder na controle voor ontvangst en de goede 
staat van het gehuurde.  

d. Bij het terugbrengen van de materialen tekent de verhuurder na controle voor ontvangst en de 
goede staat van het geretourneerde.  

e. De sport- en spelmaterialen moeten schoon en droog worden teruggebracht. In voorkomende 
gevallen kan de verhuurder schoonmaakkosten in rekening brengen, de kosten bedragen 
hiervoor €30,- per box.  

f. Bij het te laat terugbrengen van de materialen worden extra kosten in rekening gebracht, 
uitgaande van een minimum tarief van €15,- per dag. Dit wordt middels een factuur 
afgehandeld.  
 

5. Transport 
a. De materialen mogen alleen vervoerd worden met een daarvoor geschikt vervoermiddel 

(bijvoorbeeld een auto).  
b. Bij ongeschiktheid van het vervoermiddel kan de verhuurder het meenemen van de materialen 

weigeren.  
 

6. Betaling  
a. Voordat u de sportmaterialen kunt afhalen moet u een geldig en actief account hebben 

aangemaakt op de website van Regiekr8. Pas dan kunt u reserveringen plaatsen.  
b. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.  
c. De strippenkaart dient direct te worden voldaan op de website, door middel van een 

betalingsmodule.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Gebruik van sportmaterialen  
a. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gehuurde materialen.  
b. Als het nodig is, verstrekt de verhuurder een extra handleiding die het veilige gebruik van de 

gehuurde materialen verzekerd.  
c. De materialen mogen niet aan derden in gebruik gegeven of verhuurd worden.  
d. Kleding die gewassen moet worden in de wasmachine, dienen door de huurder te worden 

gewassen volgens de wasvoorschriften.  
 

8. Annulering  
a. Annuleren van de beweegkist kan tot 48 uur voor het gereserveerde tijdstip via de website. 

Daarna zal de “strip” van de strippenkaart niet meer teruggeboekt kunnen worden.  
b. Bij het niet afhalen van de materialen wordt er €15,- in rekening gebracht plus de “strip” van 

de strippenkaart die u eerder heeft betaald op de website.  
 

9. Schade of vermissing  
a. De huurder is verplicht schade, gebreken of vermissing direct aan de verhuurder door te geven. 
b. Ter vervanging van vermiste materialen wordt de nieuwwaarde (vastgesteld door Regiekr8) 

van het betreffende artikel in rekening gebracht, de kosten hiervan brengen wij in rekening en 
ontvangt u per factuur.  

c. In sommige gevallen worden de reparatiekosten van kapotte of beschadigde materialen in 
rekening gebracht.  

d. In sommige gevallen worden op basis van werkelijk gemaakte kosten de volgende kosten in 
rekening gebracht:  

i. Alle aantoonbare gevolgschade;  
ii. Schoonmaakkosten.  

 
10. Aansprakelijkheid  

a. De gehuurde materialen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hier 
zelf zorg voor te dragen. De huurder is dan ook verplicht alle ontstane schade, door welke 
omstandigheden dan ook, tijdens de beschikbaarstelling middels haar eigen verzekering aan 
verhuurder te vergoeden.  

b. De huurder is volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere 
kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden 
alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De telling door de 
verhuurder is voor partijen bindend.  

c. De huurder is verplicht kennis te nemen van de geldende instructies voor het gebruik van het 
gehuurde. Deze instructies dient verhuurder mee te leveren met het gehuurde en moeten door 
verhuurder op verzoek beschikbaar worden gesteld.  
 

11. Overig 
a. Op de huur van sport- en spelmaterialen zijn tevens de algemene voorwaarden van Regiekr8 

van toepassing.  
b. Als voorwaarden in dit gedeelte afwijken van het algemene gedeelte, zijn de huurvoorwaarden 

zoals hierboven beschreven leidend. 
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