Huurovereenkomst en Huurvoorwaarden
U (hierna "klant") huurt een of meerdere Oculus Quest VR-headsets en accessoires (hierna
de producten) van Amaze Escape Events V.O.F (hierna "Amaze") voor gebruik binnenshuis.
Door bovengenoemde apparatuur te huren, gaat u akkoord met de huidige
huurovereenkomst.

Dienstverlener Informatie
Naam: Amaze Escape Events
Adres: Binckhorstlaan 135, 2516BA, Den Haag
Telefoonnummer: +31 6 38 328 536
KVK-nummer: 57966184
Nederlandse belastingnummer: 8528.13.430.B.01
EU-belastingnummer: NL 852813430B01

Accepteren van de Voorwaarden
1. Met het huren van een van de producten van Amaze geeft u aan akkoord te gaan
met de Voorwaarden van de Huurovereenkomst.
2. Indien u niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de
producten van Amaze.
3. De persoon die de producten huurt accepteert de Voorwaarden namens de gehele
groep die met hem/haar de producten gaan gebruiken, met als gevolg dat de
Voorwaarden geldig zijn voor ieder lid van de groep die gebruik maakt van de
producten van Amaze.

Aansprakelijkheid Klanten
Gebruik de producten veilig en verantwoord.
1. De Klanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies,
diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van Amaze (de gehuurde
producten), ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen
of nalaten van Klanten zelf, of Deelnemers die zich met toestemming van de Klant in
de producten gebruiken.
2. Voor wat betreft de door de Klanten te gebruiken producten geldt dat het volgende
bedragen dienen te worden vergoed bij verlies, diefstal, of beschadiging van het
betreffende materiaal:

Apparatuur

Prijzen

Oculus Quest Headset

600 EUR

Oculus Quest Controller

79 EUR/ Controller

Travel Case

45 EUR

Eigen Risico
1. De Klant verklaart dat het gebruik van de producten van Amaze op eigen risico en
voor eigen verantwoording geschiedt.
2. De Klant gebruikt de producten op een veilige en voorzichtige manier en volgens de
handleiding.
3. De Klant weet dat hij/zij niet mag:
1. Springen
2. Rennen
3. Slaande bewegingen maken (behalve als dat de bedoeling is in het spel)
4. Met zijn/haar lichaam, ledematen en apparatuur buiten het blauwe raster mag
begeven
5. Onder de invloed van drugs of te veel alcohol zijn

Aansprakelijkheid van Amaze
1. Amaze heeft geen directe controle en zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe,
indirecte, bijkomstige, speciale of gevolgschade, persoonlijke blessures of verlies van
eigendom, voortkomend uit of op welke manier dan ook verbonden aan het gebruik
maken van de producten van Amaze.
2. U stelt Amaze, zijn werknemers of elk persoon optredend namens Amaze vrij van
alle claims, eisen en schades (actueel en gevolgschade) van elke soort en aard,
bekend en onbekend, vermoedelijk en onvermoede, bekend gemaakt en niet bekend
gemaakt, voortvloeiend uit of in welke manier ook verbonden aan het hierboven
genoemde. Dit houdt verder ook redelijke advocaatkosten in, gemaakt door alle
derde partijen door of voortvloeiend uit uw nalatigheid, breuk van deze
Voorwaarden of het breken van een wet of de rechten van een derde partij.
3. De klant gaat hierbij verder ook akkoord zich te houden aan alle voorwaarden,
instructies en regels voorgelegd door Amaze of zijn vertegenwoordigers.

