
 

Op het servicecontact zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.  
Deze zijn u per e-mail toegezonden bij de vrijblijvende offerte en zijn gratis ter inzage bij de chauffeur op te vragen. 

 
IBAN NL55INGB0002845107   KvK Rotterdam 24666250 
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2992 LA Barendrecht 
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 www.partygarant.nl 

Service Contract 
 

De ondergetekenden; 
 
Partygarant, hierna genoemd de verhuurder  
en 
Gebruiker van de biertap installatie, hierna te noemen gebruiker 
 
komen het volgende overeen. 

 Dat bij de biertap enkel door de verhuurder geleverd bier wordt aangesloten, tenzij anders is 
overeen gekomen. 

 Dat de biertap installatie wordt aangesloten en gedemonstreerd door de verhuurder aan de 
gebruiker ter kennisgeving dat alles naar behoren werkt.  

 Dat de biertap installatie na aansluiting niet meer verplaatst mag worden. 

 Dat bij de demonstatie het bier vaak nog niet volledig gekoeld is. Hierdoor kan de 
schuimkraag wat grof zijn. 

 Dat de fusten bier minimaal 8 uur dienen te rusten, voordat er redelijk mee getapt kan worden.  

 Dat de verhuurder 24 uur per dag telefonisch bereikbaar zal zijn voor advies en 
ondersteuning tijdens de huurperiode. 

 Dat de verhuurder bij storing van het apparaat spoedig ter plaatse zal komen om de storing 
te verhelpen of een andere installatie leveren. 

 
Bij bovenstaande zal de verhuurder geen kosten rekenen mits de contractant zich aan onderstaande 
voorwaarden houdt. De verhuurder oordeelt of er aan de voorwaarden is voldaan. 

1. De gebruiker gaat zorgvuldig met de installatie om.  
2. Wanneer de gebruiker anderen mensen met de biertap installatie laat omgaan, blijft de 

gebruiker te allen tijde verantwoordelijk. 
3. Bij vernieling of diefstal is de gebruiker aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de installatie. 
4. De gebruiker zorgt voor een deugdelijke aansluiting op het netstoom 220 volt. 
5. De gebruiker weet zelf hoe fusten bier verwisseld moeten worden. 
6. De gebruiker zal de druk van de koolzuur niet aanpassen en erop toezien dat tevens derden 

er niet aanzitten.  
7. De gebruiker de instructies heeft opgevolgd bij de demonstratie. 

 
Na afloop van het gebruik van de biertap installatie dient deze goed schoongemaakt te worden. 
Wanneer de biertap installatie vies retour komt, zal verhuurder het uurtarief rekenen voor de 
schoonmaak. Dit zal als eerste verrekend worden met de borg. 
 
Mocht blijken dat de gebruiker zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, zal de verhuurder het 
uurtarief en de transportkosten in rekening brengen. Dit zal als eerste verrekend worden met de 
borg. Wanneer dit niet toereikend zou zijn, dient de gebruiker het verschil bij te leggen.  

 
 

Datum:  Datum:  
Naam gebruiker:  Naam de verhuurder: 
Handtekening gebruiker:  Handtekening de verhuurder:  
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………….  


