
VERHUUR-VERKOOPSVOORWAARDEN 
 
1. De huurder stelt de verhuurder gratis de nodige personen ter beschikking bij de opbouw 

en de afbraak. Indien de overeengekomen tijd overschreden wordt kan een vergoeding 
aangerekend worden van 50,00 € per uur. De  tijd wordt gerekend vanaf uur van 
aankomst tot het moment van vertrek.De tent dient volledig ontruimd te zijn tot op het 
afgesproken uur van demonteren.Vooraf wordt de dag en tijdstip van levering 
afgesproken. Vooraleer we beginnen te laden (ongeveer 2 uur voor aankomst) wordt het 
preciese uur van aankomst meegedeeld. 
Het is niet toegelaten zelf aan de afbraak te beginnen zonder voorafgaandelijke 
toestemming. Ook met het afnemen van de zijkanten of dakzeilen mag niet worden 
begonnen. Indien dit wel gebeurd zal schadevergoeding aangerekend worden voor het 
vervuilen van de baches. Het afnemen van de baches bij mooi weer dient met de nodige 
zorg te gebeuren, indien deze vuil terugbezorgd worden kunnen hiervoor reinigingskosten 
aangerekend worden.Indien men de tent wenst te gebruiken als keuken (voor 
barbecue of frituur) dient men dit vooraf te laten weten. 

 
2. De terreinen dienen bereikbaar te zijn met de vrachtwagen. Indien problemen ontstaan bij 

het berijden van de wegen of het terrein, dient de huurder te zorgen voor het slepen van 
de vrachtwagen alsook de hieraan verbonden kosten. 

 
3. Onderhoud tijdens de huurperiode. 

 
• Verboden plakband, stickers of affiches aan te plakken, dit veroorzaakt schade 

aan de baches. Per plakband, hoe klein ook zal 10,00 schadevergoeding 
aangerekend worden. 

• Wanneer de tent niet gebruikt wordt dient de huurder ervoor te zorgen dat alle 
ingangen goed afgesloten zijn. De huurder verbindt er zich toe in geval van 
sneeuwval de nodige verwarmingstoestellen in werking te stellen om een 
voortdurende ontdooiing te verzekeren.(gevaar instorting bij 3 cm sneeuw). De 
schade bij het niet naleven hiervan is ten laste van de huurder. 

• Bij zwaar stormweer (meer dan 100 km.windkracht per uur) dient de tent 
ontruimd te worden, dan kan de veiligheid van de aanwezigen niet gegarandeerd 
worden. 

 
 
 
        4 .Risiko’s als brand, ongeval of vandalisme zijn ten laste van de huurder. De vrijwilligers                  
            staan in dienstverband van de verhuurder ,eventuele ongevallen hieromtrent zijn dan ook   
            zijn bevoegdheid. 
 

4. Indien niet anders overeengekomen dienen de fakturen betaald te worden bij plaatsing     
      samen met de overeengekomen waarborg.Iedere factuur die onbetaald blijft wordt                                                       
vermeerderd   met intrest van 12 % per jaar . Tevens wordt het faktuurbedrag vermeerderd 
met12 % met een minimum van 75.00 euro en dit onverminderd de gerechtskosten en de    
kosten van uitvoering.Bij verbreking van kontrakt minder dan 14      
     dagen voor de huurperiode dient 60% van de huurprijs betaald te worden.  
     Eventuele geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank op de woonplaats van    
     de verhuurder.  
     De   huurder bevestigd bovenstaande voorwaarden te kennen en te aanvaarden. 



      6.  De tent dient volledig ontruimd te zijn en alle materialen zo veel mogelijk stapelen 
     (zoals tafels en stoelen) om gemakkelijk te kunnen laden. Anders wordt er een         
      meerwaarde gerekend. 


