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ONE CHICKEN FARM 	  
Artistic hub 
	  
	  

	  	  	  Verhuur	  Anna's	  vintage	  thee	  servies	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	  
Eén	  set	  bestaat	  uit:	  

	  

Prijzen	  voor	  1	  dag	  (excl	  
levertijd)	  

incl	  21%	  
BTW	  

1	  Theepot	  
	  

	  	  
	   	  

	  	  
1	  Cakestand	  of	  -‐bord	  

	  
1	  Thee	  set	  (geschikt	  voor	  6)	   	  €	  30,00	  	  

1	  Cakeschep	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

1	  Melkkan	  
	  
2	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  12)	   	  €	  50,00	  	  

1	  Suikerpot	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

6	  Kopjes	  
	  
3	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  18)	   	  €	  70,00	  	  

6	  Schoteltjes	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

6	  Theeborden	  
	  
4	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  24)	   	  €	  90,00	  	  

6	  Theelepels	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

	  	   	  	   	  	  
	  
5	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  30)	   	  €	  110,00	  	  

Hou	  er	  rekening	  mee	  dat	  onze	  serviezen	  
samengestelde	  sets	  zijn	  en	  NIET	  allemaal	  

dezelfde	  zijn.	  Dit	  draagt	  bij	  tot	  hun	  eclectische	  
schoonheid.	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  	  

	   	  
	  	  

	  
6	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  36)	   	  €	  130,00	  	  

	  
	  	  

	   	  
	  	  

	  
7	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  42)	   	  €	  150,00	  	  

Een	  set	  van	  dezelfde	  soort	  is	  evenwel	  mogelijk	  
tot	  24	  personen.	   	  

	  	  
	   	  

	  	  

	  
8	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  48)	   	  €	  170,00	  	  

	   	   	   	  
	  	  

	   	  
	  	  

Ook	  beschikbaar:	  
	  
9	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  54)	   	  €	  188,00	  	  

Vintage	  decoratie	  kit:	  

	  vanaf	  	  €25	  	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

Vazen	  
	  
10	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  60)	   	  €	  206,00	  	  

Tafelkleed	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

Onderleggers	  
	  
11	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  66)	   	  €	  224,00	  	  

driehoekige	  vlagjes	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

Meer	  informatie	  over	  prijzen,	  waarborg	  en	  
beschadigde	  materialen	  vind	  je	  in	  onze	  

algemene	  voorwaarden.	  

	  
12	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  72)	   	  €	  242,00	  	  

	  
	  	  

	   	  
	  	  

	  
13	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  78)	   	  €	  260,00	  	  

	  
	  	  

	   	  
	  	  

	  
14	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  84)	   	  €	  276,00	  	  

bij	  ons	  afhalen	  is	  gratis	  
	  
	  	  

	   	  
	  	  

Levering	  mogelijk	  aan	  0,8€/km	  (minder	  
dan	  10km	  gratis)	   	  

15	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  90)	   	  €	  292,00	  	  

	  
	  	  

	   	  
	  	  

	   	   	   	  
16	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  96)	   	  €	  308,00	  	  

10%	  korting	  in	  combinatie	  met	  huur	  van	  
onze	  schuur	   	  

	  	  
	   	  

	  	  

	  
17	  Thee	  sets	  (geschikt	  voor	  102)	   	  €	  324,00	  	  
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ONE CHICKEN FARM  
Artistic hub 
	  
	  

Verhuur	  Anna's	  vintage	  thee	  servies	  
	  
Algemene	  voorwaarden	  
• Alle	  prijzen	  zijn	  inclusief	  BTW.	  
• Vermelde	  huurprijzen	  zijn	  voor	  één	  dag	  gebruik,	  dit	  omvat	  3	  dagen	  (bv.	  levering;	  uw	  evenement;	  ophaling).	  

Langere	  huurperioden	  zijn	  mogelijk,	  voor	  meer	  informatie	  neem	  contact	  met	  ons	  op.	  
• Alle	  items	  blijven	  te	  allen	  tijde	  eigendom	  van	  One	  Chicken	  Farm.	  
• Alle	  items	  gehuurd	  van	  One	  Chicken	  Farm	  blijven	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  huurder	  van	  ophaling	  of	  

levering	  tot	  teruggave	  of	  ophaling.	  Ook	  indien	  gebruikt	  door	  derden	  (bv.	  cateraars	  of	  traiteurs).	  Dit	  omvat	  
verlies	  of	  breuk.	  

• Door	  ons	  leveren	  en	  ophalen	  van	  bestellingen	  binnen	  10	  km	  zijn	  gratis.	  Alle	  andere	  bestellingen	  worden	  
geleverd	  voor	  een	  vast	  bedrag	  van	  €	  0,8/km.	  Ophalen	  en	  terugbrengen	  op	  onze	  boerderij	  is	  altijd	  gratis,	  
informeer	  best	  eens	  naar	  de	  volume	  van	  je	  bestelling	  om	  zeker	  te	  zijn	  dat	  alles	  in	  je	  wagen	  past.	  

• Annuleringen	  30	  dagen	  of	  minder	  van	  de	  huurdatum	  worden	  aan	  50%	  van	  de	  huursom	  aangerekend.	  
Annuleringen	  14	  dagen	  of	  minder	  van	  de	  huurdatum	  worden	  aan	  100%	  van	  de	  huursom	  aangerekend.	  
Annuleringen	  moeten	  schriftelijk	  worden	  ingediend,	  hetzij	  per	  brief	  of	  e-‐mail	  en	  de	  eventuele	  openstaande	  
betaling	  geregeld	  binnen	  30	  dagen	  na	  annulering.	  

• Bestellingen	  moeten	  14	  dagen	  voor	  de	  huurdatum	  afgerond	  worden.	  Daarna	  doen	  we	  ons	  best	  om	  eventuele	  
extra	  items	  te	  voorzien	  indien	  nodig,	  maar	  we	  kunnen	  niet	  garanderen	  dat	  deze	  beschikbaar	  zullen	  zijn.	  Let	  op:	  
vermindering	  van	  items	  binnen	  deze	  termijn	  worden	  toch	  in	  rekening	  gebracht	  tegen	  het	  oorspronkelijke	  
huurbedrag.	  Extra	  items	  wordt	  in	  rekening	  gebracht	  aan	  normale	  huurprijzen	  bovenop	  het	  originele	  
factuurbedrag.	  

• Hou	  er	  rekening	  mee	  dat	  onze	  serviezen	  samengestelde	  sets	  zijn	  en	  NIET	  allemaal	  dezelfde	  zijn.	  Wij	  vinden	  dat	  
dit	  bijdraagt	  tot	  hun	  eclectische	  schoonheid.	  Een	  set	  van	  dezelfde	  soort	  is	  evenwel	  mogelijk	  tot	  24	  personen.	  

• Vanwege	  de	  aard	  van	  vintage	  items	  kunnen	  er	  wat	  tekenen	  van	  slijtage	  zijn,	  er	  zijn	  echter	  GEEN	  barsten	  of	  
breuken	  in	  het	  porselein.	  	  	  	  	  	  

• Een	  waarborg	  van	  150%	  van	  het	  huurbedrag	  is	  vereist.	  Dit	  bedrag	  is	  verschuldigd	  voor	  het	  evenement	  en	  kan	  
contant	  of	  per	  overschrijving	  betaalt	  worden.	  Het	  verschil	  tussen	  de	  waarborg	  en	  de	  huursom	  zal	  worden	  
terugbetaald	  als	  alle	  items	  zijn	  geretourneerd	  en	  gecontroleerd.	  Als	  er	  items	  zijn	  gebroken	  of	  beschadigd	  
moeten	  deze,	  gewikkeld	  in	  papier,	  mee	  teruggestuurd	  worden	  naar	  One	  Chicken	  Farm.	  Elk	  klein	  voorwerp	  
(kopjes,	  schoteltjes	  en	  kleine	  bordjes)	  worden	  verrekend	  aan	  €	  5.	  Suikerkommen,	  melkkannen	  en	  thee-‐	  en	  
cakeborden	  worden	  verrekend	  aan	  €	  10,	  cakestaanders	  en	  theepotten	  aan	  €	  35,	  bestek	  aan	  2	  €	  per	  stuk.	  
Ontbrekende	  items	  (die	  niet	  gebroken	  zijn	  teruggekeerd)	  worden	  verrekend	  aan	  150%	  (om	  diefstal	  of	  
achterhouden	  van	  onze	  waardevolle	  collectorsitems	  tegen	  te	  gaan).	  

• One	  Chicken	  Farm	  aanvaardt	  geen	  enkele	  aansprakelijkheid	  in	  geval	  van	  ongeval	  of	  schade	  veroorzaakt	  door	  het	  
gebruik	  van	  of	  de	  aanwezigheid	  van	  gehuurde	  items	  tijdens	  of	  na	  de	  huurperiode.	  

• Het	  afwassen	  van	  de	  items	  is	  inbegrepen	  in	  de	  huurkosten,	  tenzij	  anders	  vermeld.	  Opzetten,	  styling	  en	  inpakken	  
zijn	  NIET	  inbegrepen	  in	  de	  huurprijs,	  tenzij	  op	  voorhand	  overeengekomen	  met	  One	  Chicken	  Farm.	  

• Gelieve	  	  alle	  resterende	  vloeistoffen	  uit	  de	  kopjes	  te	  gieten	  en	  al	  het	  niet	  opgegeten	  eten	  van	  de	  andere	  items	  
te	  schrapen	  voor	  het	  opnieuw	  inpakken	  van	  gehuurde	  items.	  Pak	  deze	  op	  dezelfde	  manier	  in	  zoals	  geleverd	  
(dezelfde	  sets	  samenstellen	  is	  niet	  nodig!).	  Let	  op:	  items	  moeten	  ingepakt	  en	  klaar	  zijn	  om	  te	  worden	  opgehaald	  
op	  afgesproken	  tijd,	  tenzij	  anders	  met	  One	  Chicken	  Farm	  overeengekomen.	  Indien	  de	  werknemer	  van	  One	  
Chicken	  Farm	  meer	  dan	  15	  minuten	  nodig	  heeft	  om	  (opnieuw)	  in	  te	  pakken	  wordt	  dit	  in	  rekening	  gebracht	  aan	  €	  
50	  per	  uur.	  Vergeet	  niet	  om	  de	  verpakking	  te	  behouden	  voor	  het	  terug	  inpakken.	  

• De	  huurder	  gaat	  akkoord	  om	  GEEN	  vaatwasser	  of	  hogedruk	  waterstraal	  te	  gebruiken	  indien	  de	  items	  tijdens	  de	  
huurperiode	  voor	  hergebruik	  worden	  gewassen.	  Gelieve	  gewoon	  gebruik	  maken	  van	  warm	  water	  en	  zeep,	  
vervolgens	  laten	  drogen	  of	  afdrogen	  met	  een	  zachte	  handdoek.	  


