Agap Rental biedt verhuur aan van feestmaterialen tegen zeer voordelige catalogusprijzen:
-

Alle materialen worden voor u gewassen in een speciaal daarvoor ontworpen wasstraat;
Porselein en bestek wordt verpakt in plastic en bakken op maat;
Glazen zijn verpakt in speciaal daarvoor ontworpen kratten op maat;
Alle linnen bestellen wij bij verschillende wasserijen in functie van uw bestellingen;
Al uw bestellingen worden voor u klaargezet zodat u snel wordt geholpen bij afhaling;
Onze prijzen gelden voor één weekend of 3 dagen.

Wij ontvangen graag al uw bestellingen via winkelwagen of per mail en dit uiterlijk 72 uur op voorhand!
-

Huur voor het weekend ontvangen wij ten laatste digitaal woensdag tot 12:00 uur.
Digitaal opdat u krijgt wat u gevraagd heeft. U ontvangt een orderbevestiging per mail.

U kiest voor de formule “HUREN - ONTZORGEN”:
-

Uw digitale bestelling bereikt ons uiterlijk 72 uur op voorhand;
Uw bestelling wordt door u niet meer aangepast;
U haalt op en brengt terug op de afgesproken data;
U sorteert netjes alle materialen bij terugbrengen zoals afgesproken;
o === wij factureren aan catalogusprijzen conform orderbevestiging!

Agap Rental biedt dienstverlening aan in de verhuur van feestmaterialen:
U kiest voor de formule “HELPEN - FLEXIBILITEIT”:
-

Uw digitale bestelling bereikt ons later dan 72 uur op voorhand;
en/of
Uw bestelling wordt nog aangepast bij ophaling op uw vraag;
en/of
U haalt op en brengt terug maar niet conform afspraak;
en/of
U heeft vergeten netjes alle materialen te sorteren bij terugbrengen;
o === wij facturen aan catalogusprijzen vermenigvuldigd met factor 1,5!

U kiest voor de formule “OP MAAT – LAST-MINUTE”:
-

U heeft een dringend probleem;
en/of
U heeft specifieke wensen;
en/of
U bestelt last-minute;
o === wij factureren volgens “bestek” en in “regie” ovv beschikbaarheid en planning.
o === wij factureren aan catalogusprijzen minimum vermenigvuldigd met factor 1,5!

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?
-

Tot 72 uur op voorhand kan u annuleren. Later betaalt u 50% van de orderbevestiging + 21% btw.
Niet ophalen zonder verwittigen? U betaalt 100% van de orderbevestiging + 21% btw.
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