
Beste Huurder 

Welkom bij Rental stylingkits! Een nieuw concept op de markt, het huren van Couture, unieke 

handgemaakte Designs en uiteraard ook andere fraaie stylingitems in alle prijsklassen. 

• Reserveer je items MINIMAAL een week van te voren zodat er nog voldoende tijd is om het 

te checken ( i.v.m. handwerk) en de producten nog gereinigd kunnen worden van te voren. In 

de huidige Corona periode is het handiger om zelfs 2 weken van te voren te reserveren. 

• Gooi de Couture Designs niet in de wasmachine,  deze zijn handmade en te fragiel hiervoor, 

ik reinig de items zelf 

• Bij de huur van bijzondere lingerie, draag dan een kleine string eronder, of inlegkruisje ter 

bescherming van de Designs . 

• Graag niet roken als je deze designs draagt. 

• Bij de huur van Tooien die te groot zijn voor verzending dienen de spullen afgehaald en terug 

gebracht te worden. 

• Bij vermissing of schade ben ik genoodzaakt  om de onkosten in rekening te brengen, de 

kosten daarvan hangen natuurlijk af van de mate van de / het soort/ het type schade. 

Uiteraard bij goede omgang van de Designs is er niets aan de hand.  

• M.b.t retour sturen, liefst verzekerd in geval van kwijtraken bij de post . (Heel af en toe raken 

pakketjes kwijt) Mocht u onverzekerd versturen en het pakket kwijtraken dan dient u uw 

eigen verzekering hiervoor in te schakelen .  

• De Huur is voor een kleine week inclusief verzendtijd, ontvangt u het design op een maandag 

dan verwacht ik het Design de week daarna op maandag retour. Bij langer wegblijven van de 

Designs ben ik genoodzaakt om extra huur te rekenen.( per dag €10,-) hou rekening met 

vertragingen van de post ( vanwege covid 19) reserveer dus tijdig 

• Betaling vooraf, verzendkosten komen nog bovenop de huurprijs. 

• U hebt door omstandigheden uw design niet kunnen shooten. Helaas kunnen wij hiervoor 

geen geld retour geven, indien het design niet aan derden is verhuurt kunnen we kijken of de 

mogelijkheid bestaat of er verlenging mogelijk is. Hiervoor brengen we per dag €10,- extra in 

rekening. 

• Gaarna na het lezen van deze voorwaarden te tekenen en via whatsapp een foto te sturen 

van dit getekende exemplaar (06 40437277) 

 

 

 

Nogmaals dank voor uw reservering. 

 

Ik verklaar hierbij dat ik alle voorwaarden heb gelezen en ga akkoord d.m.v. het zetten van een 

handtekening. 

 

Naam en achternaam…………………………………………………………… 

Handtekening……………………………………………………………………… 

Datum…………………………………………………………………………………. 


