Om uw ervaring nog beter te maken raden wij aan dit goed te lezen.

Breng alle materialen schoon en droog terug!
Helaas komt het nog regelmatig voor dat de jacuzzi’s niet schoon en/of droog* of niet goed gevouwen** worden terug
gegeven.
Zware bevuiling dient altijd door de huurder te worden gereinigd en er mag geen zand/aarde/grind/vuil in of op de gehuurde
materialen achterblijven, dit geldt ook voor huurders die “Laten schoonmaken/drogen na huurperiode” hebben besteld.
*Lees de verkorte handleiding! **Moet door alle huurders worden gedaan, zie sheets in de meegeleverde koffer voor
aanwijzingen voor de juiste manier van vouwen.
De jacuzzi’s, covers en zeilen dienen droog, zand/aarde/grind/vuil vrij te zijn voordat u deze opvouwt!(1)
Indien de materialen niet droog en/of schoon of niet goed gevouwen zijn terug gegeven, zullen minimaal de
volgende bedragen op de borg worden ingehouden;
•
•
•
•
•
•
•

Jacuzzi reinigen/drogen €30,Jacuzzi cover reinigen/drogen €12,50
Jacuzzi onderzeil rond reinigen/drogen €10,Jacuzzi niet goed gevouwen €15,Jacuzzi buitenkant niet droog € 12,50
Zand/Aarde/Grind/Vuil niet verwijderd vanaf €30
Zware bevuiling vanaf €35,- extra

Dus zorg a.u.b. dat alles schoon/droog en dat de jacuzzi goed gevouwen is en voorkom extra onkosten.
(1)Voor huurders die “Laten schoonmaken/drogen na huurperiode” hebben besteld, geldt alleen dat de buitenkant van de jacuzzi droog
moet zijn en dat er geen water uit de jacuzzi kan lekken. Zware bevuiling en zand/aarde/grind/vuil dient wel altijd door de alle huurders te
worden gereinigd. Ook het vouwen van de jacuzzi dient door alle huurders te worden gedaan**
We krijgen we regelmatig jacuzzi's terug waarvan onderdelen zijn beschadigd of ontbreken, als u schade heeft gemaakt laat ons
dat dan weten. Indien onderdelen zijn beschadigd of ontbreken, zullen minimaal de volgende bedragen op de borg worden
ingehouden;
Kosten;
Handeling en verzendkosten €15,95***
Waterdief €10,95
Kraan aansluit adapter €5,95
Zij/Voorkap pomp-unit €18,95
Luchtslang €11,75
Slang adapter voor waterafvoer €7,00
Filter behuizing €15,95
Deksel voor filterbehuizing €7,95
Chloor dispenser € 8,95
Grondzeil rond 4 persoons €29,95

***als er iets moet worden vervangen dan zijn dit de start kosten.
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Grondzeil rond 6 persoons €35,95
Grondzeil rond 8 persoons €39,95
Sleutel inbus wit €5,95
Overdrukventiel op jacuzzi €23,95
Adapter voor luchtslang/pomp €8,95
Dop voor pomp unit lucht inlaat €7,95
O-ring voor jacuzzi/pomp in- en uitlaat €5,25
Stop/Dop voor jacuzzi wateruitlaat binnen €9,25
Stop voor waterafvoer buitenkant €13,95

