Algemene Huurvoorwaarden:

Huurvoorwaarden

De huurder aanvaardt de voorwaarden door ondertekening van het contract.

1. Hotman.nl geeft voldoende uitleg (persoonlijk en via filmpje, te vinden op de website) over
het gebruik van de aanhangwagen, de pizzaoven en het pizzagereedschap. Voordat je gaat
bakken kijk eerst het instructiefilmpje op de Homepagina van www.Hotman.nl en volg ook
het stappenplan, hoe de opbouw is van het maken van een pizza op het tabblad; Maak de
lekkerste pizza. Dit is VERPLICHT voor alle personen die zelf gaan bakken. Indien de huurder
de instructies zoals beschreven in de werkinstructie en video niet naleeft zal verhuurder
eventuele kosten agv het niet naleven van deze instructies van de borg afgehouden worden.
2. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik ligt bij de
huurder. Hotman.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele
schade of vervolgschade.
3. De huurprijs is per dag (maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag) of
per weekend (zaterdag en zondag). De dag gaat in om 11u en duurt tot 24u. In het weekend
geldt Zaterdag 11u en Zondag tot 24u. Tenzij een ander tijdstip onderling is afgesproken.
4. Ben zuinig op alle spullen. Dit betekent dat de aangeleverde spullen in dezelfde conditie
moeten worden ingeleverd. Zorg dat de scheppen set heel en netjes terug komen, zonder
deuken en aangebrande etensresten die er niet af te krijgen zijn, de ‘borg’ is voornamelijk
hiervoor bedoeld. Let bovendien op dat je de scheppen niet laat vallen.
5. Zorg dat de Hotman pizza wagen goed stabiel staat, hij mag maximaal een helling van minder
dan 1% hebben.
6. Onjuist gebruik van de apparatuur kan leiden tot beschadiging van de oven of persoonlijk
letsel.
7. Wees voorzichtig in de buurt van de oven. Alle onderdelen zijn tijdens het gebruik erg heet
en blijven nog uren heet nadat het vuur gedoofd is.
8. Slot wordt bij de aanhanger meegeleverd, deze dient u er verplicht op te zetten. Wij
adviseren u de aanhangwagen achter een gesloten poort te zetten, lukt dat niet dan graag
een auto plaatsen achter de aanhanger i.v.m. diefstal. Bij nalatigheid van het opvolgen van
het veiligheidsprotocol, zullen eventuele kosten worden doorbelast.
-Niet achter slot en grendel zetten, indien aanwezig.
-Niet gebruiken van slot.
9. De door Hotman.nl meegeleverde aanhangwagen is in goede staat en voldoet aan alle
wettelijke eisen.
10. De borg bedraagt € 350,- Dit bedrag staat gelijk aan het eigen risico in geval van schade. De
borg dient bij het afleveren aan ons contant te worden voldaan. Bij het ophalen van de pizza
aanhangwagen wordt dit direct verrekend met de huurprijs en ontvangt u het resterende
bedrag contant terug.
11. Door middel van het definitief maken van de reservering geeft huurder aan, akkoord te gaan
met bovengenoemde voorwaarden.

Gebruiksvoorwaarden

1. Zorg dat de bakvloer schoon blijft. Zorg dat de bakvloer en de scheppen alleen met
DROOG materiaal in aanraking komen. Zitten er kaasresten op de schep, stop de
schep dan niet zo in de oven, want dat krijg je er nooit meer af. (Dus geen kaasresten
laten zitten)
2. Na elke pizza de bakvloer even schoon borstelen.
3. Draai de pizza niet te vroeg. Je steekt anders de bodem kapot en dan loopt de
tomatensaus op de bakvloer, dan wordt het een zooitje.
4. Blokken hout niet gooien tegen de wand; een oven die afgebakken is (ingestookt)
daarvan is de klei > keramiek geworden: keramiek is breekbaar: een blok hout te
lomp in de oven gooien = je gooit de koepel kapot!
5. Zorg dat je de randen van de pizza ‘leeg’ laat van beleg. Ben niet te overdadig met de
toppings, pizza wordt dan te zwaar.
6. Geen bakvet in de oven, dan beschadig je de vloer.
7. Voedt het vuur met 1 houtblok tegelijkertijd om plotselinge hevige
temperatuurstijging te voorkomen, en betracht hierbij de nodige voorzichtigheid.
8. Gebruik oven of keukenhandschoenen om de deur aan te pakken tijdens het gebruik
van de oven om brandwonden te voorkomen.
9. Gebruik geen vocht om de ovenbodem te koelen of te reinigen als deze warm is, doof
het vuur NOOIT met water!
Heel veel PLEZIER!
Het Hotman-team
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