SPEELREGELS

Je bouwset kom je persoonlijk bij ons afhalen, we sturen ze niet op. Bij de eerste verhuur vragen we
een copie van je identiteitskaart. We maken een schriftelijke overeenkomst met je persoonlijke
gegevens, eigenschappen van de bouwset en de huurvoorwaarden. Je persoonsgegevens worden
nooit aan derden doorgegeven. De huurprijs wordt ten laatste bij het afhalen voldaan. Dit kan cash of
met de BC app.
Een bouwset bestaat uit losse onderdelen in een stevige doos. Het kan zijn dat enkele delicate
onderdelen reeds in elkaar staan, we vragen om dit zo te houden. Op sommige bouwstenen kleeft een
sticker. Deze stickers mogen niet verwijderd worden. Tijdens het bouwen let je op dat de bestickerde
stenen op de goede plaats komen.
Een bouwset bestaat uit vele (kleine) onderdelen. Onze set bouw je op een plaats, afzonderlijk van je
eigen Lego zodat de blokjes niet vermengd worden.
Bij de meeste sets kan je afzonderlijk het instructieboekje huren. Prijs staat bij de set vermeld.
Instructies vind je ook op lego.be of handleidingwijt.com.
Lego bouw je met je handen, niet met je tanden.
Als tijdens het bouwen blijkt dat er een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, gelieve ons daarvan te
verwittigen.
De bouwset lever je terug in op de afgesproken dag. De onderdelen haal je uit elkaar en breng je
terug zoals je ze ontvangen hebt. In de doos zit een handig hulpmiddel om blokjes uit elkaar te halen,
gebruik geen scherpe voorwerpen.
Als bij nazicht van de inhoud blijkt of als de volgende huurder ons meldt dat er onderdelen ontbreken
of beschadigd zijn, zijn wij genoodzaakt om deze aan te rekenen. Hiervoor nemen we dan contact met
je op.
Onze bouwsets zijn duur. Als we merken dat je er geen zorg voor draagt, zullen we niet meer aan jou
verhuren. We verhuren enkel aan personen vanaf 18 jaar.
Heb respect voor ons materiaal, zo kan de volgende bouwer evenveel plezier hebben als jij.

Het familie Lego team

