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Gebruik biertap installatie 
 

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 tijdens de openingstijden van PartyGarant Barendrecht telefonisch 
contact op kan nemen voor advies en ondersteuning tijdens de huurperiode. 

 Dat de verhuurder bij storing van het apparaat tegen een meerprijs spoedig ter plaatse zal 
komen om de storing te verhelpen of een andere installatie leveren. Een storing dient per 
direct gemeld te worden. 

 Dat de gebruiker zorgvuldig omgaat met de installatie.  

 Dat de gebruiker te allen tijde verantwoordelijk is voor de biertap installatie, ook wanneer 
derden met de apparatuur om gaan.  

 Dat bij vernieling of diefstal de gebruiker aansprakelijk is voor de nieuwwaarde van de 
installatie. 

 Dat de gebruiker zorgt voor een deugdelijke aansluiting op het netstoom 220 volt. 

 Dat de gebruiker weet zelf hoe fusten bier verwisseld moeten worden. 

 Dat de gebruiker de druk van de koolzuur niet veranderd en erop toeziet dat tevens derden 
hier vanaf blijven. 

 Dat de gebruiker de instructies heeft opgevolgd bij de demonstratie. 

 Dat na afloop van het gebruik van de biertap installatie deze goed schoongemaakt dient te 
worden. 

 
Wanneer blijkt dat de gebruiker zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden, zal de verhuurder extra 
kosten rekenen naast het uurtarief en de transportkosten. Te alle tijden is de verhuurder degene die 
oordeelt of er aan de voorwaarden is voldaan. De kosten zullen 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:  
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………….  


