Chiro Sint-Joris Sint-Amandus Oude Bareel
Verhuurcontract
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-
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-
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-

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

CHEF TENTENVERHUUR:
Wolf Goossens
Beelbroekstraat 54
9040 Sint-Amandsberg
GSM: 0473 39 95 73
Email: wolf.goossens@chiro-oudebareel.be

GEGEVENS HUURDER:
NAAM: ……………………………

VOORNAAM: ………………………………............

ADRES: ………………………………………………………………………………………..........
TELEFOON:………………………………….. GSM: …………………………………...........
DATUM BEGIN HUUR: …. / ….. / ………

EINDE HUUR ….. / ….. / ……...

AANBOD TENTEN:
Wat?

Afmeting

Prijs per dag

6m x 4m

Aantal
beschikbaar
5

Prijs per
weekend
€50

Prijs per 2
weken
€170

Waarborg

Patrouille
Patrouille

4m x 4m

6

Prijs op
aanvraag

€40

€150

€300

Modulaire
Legertent

5,5m x 11m

1

Prijs op
aanvraag

€100

€250

€400

Seyntex

10,5m x 6m

1

Prijs op
aanvraag

€100

€250

€400

Seyntex
(Senior)

3,4m x 6,2m

8

Prijs op
aanvraag

€80

€150

€250

Junior

3m x 3m

1

Prijs op
aanvraag

€35

€100

€250

Muurtent

5m x 10m

1

Prijs op
aanvraag

€100

€200

€350

Prijs op
aanvraag

€400

MATERIALEN:
Alle tenten worden verhuurd inclusief piquets en één blokhamer.
Grondzeilen en haringen zijn ook inbegrepen bij een patrouille.

BETALING:
Betaling gebeurt op voorhand door overschrijving van de huurprijs en waarborg naar het
rekeningnummer van Chiro Oude Bareel: BE36 7330 2481 7781.
De naam van de huurder dient vermeld te worden bij de transactie.
AFHALEN:
De tenten kunnen enkel afgehaald worden op onze chiro (Charles Doudeletstraat 10 9040 SintAmandsberg).
Het afhaalmoment dient afgesproken te worden met de materiaalmeester.

BELANGRIJK:
Dit contract werd opgemaakt in tweevoud, getekend door de partijen huurder & chef tentenverhuur
voorafgegaan door “Gelezen en goedgekeurd”.
(algemene huurvoorwaarden : zie ommezijde)

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:
Artikel 1 Algemeen:
Verhuurder: Chiro Oude Bareel gevestigd Charles Doudeletstraat 10 9040 Sint-Amandsberg
Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder

Artikel 2 Aansprakelijkheid:
2.1 De huurder is voor het gehuurde materiaal aansprakelijk gedurende de periode dat het materiaal
bij de huurder aanwezig is.
Dit bestaat uit het strak houden van spankoorden, dichthouden van de zeilen en het intact houden
van overige gehuurde materialen.
2.2 Om de slijtage van de tenten te beperken mogen deze ook niet op verharde ondergrond opgezet
worden.
2.3 Het gehuurde materiaal moet bij teruggave grondig gereingd zijn, zodat het zich in zijn
oorspronkelijke staat bevint.
2.4 De verhuurder stelt zich onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor geleden schade.
Zelfs indien deze is ontstaan door vermissing, stormschade, diefstal o.i.d.
2.5 Een eventuele ontstane schade of te late oplevering kan nimmer worden verhaald op
verhuurder.
2.6 Vanaf moment van ter beschikking stellen van de huurmaterialen is de huurder aansprakelijk
voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen en is de
huurder verplicht alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden.
De schade wordt bij terugkomst in opslagruimte door verhuurder vastgesteld en aan huurder
meegedeeld.
2.7 Als er gehuurd materiaal niet wordt teruggebracht of onherstelbaar beschadigd is, wordt de
waarde hiervan van de waarborg afgetrokken en wordt er eventueel een extra kost aangerekend om
de waarde van het materiaal te dekken:
Patrouille (6m x 4m)
Patrouille (4m x 4m)
Modulaire Legertent
Seyntex (10,5m x 6m)
Seyntex (Senior)
Junior
Muurtent
Grondzeil
Hamer
Piquet

€2200
€1300
€1600
€1800
€1000
€700
€1500
€200
€20
€2,50

Artikel 3 Huurprijzen tenten en accessoires:
3.1 Alle door de verhuurder gehanteerde prijzen onder voorbehoud.
3.2 De huurprijzen worden per stuk gehuurd product berekend.
3.3 De waarborg wordt teruggeven bij het ophalen van het materiaal en na controle van het
gehuurde materiaal.

Artikel 4 Verzekering:
Tenten, materialen en accessoires zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd.
De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 5 Overmacht:
5.1 De verhuurder kan de huurovereenkomst verbreken in het geval van overmacht.
Onder overmacht kan worden verstaan: oproer, diefstal, beschadiging, transport problemen e.d.
waardoor tenten en materialen niet in alle redelijkheid kunnen worden opgebouwd, dan wel
afgebroken.
5.2 De huurder kan vrijgesteld worden van een boete in het geval van overmacht door extreme
weersomstandigheden zoals storm (windkracht 7 of hoger), gladheid, strenge vorst e.d. waardoor de
tenten niet tijdig teruggebracht kunnen worden.
De huurder wordt vrijgesteld van annuleringskosten wanneer het kamp/de activiteit wordt afgelast
door een verbod van staatswege uit.

Artikel 6 Betaling, verzuim en annulering:
6.1 Betaling gebeurt op voorhand door overschrijving van de huurprijs en waarborg naar het
rekeningnummer van Chiro Oude Bareel: BE36 7330 2481 7781.
De naam van de huurder dient vermeld te worden bij de transactie.
6.2 Huurder behoudt zich het recht om de bestelling van gehuurde materialen op elk moment te
annuleren zonder enige kost.
6.3 Als de huurder minder dan een maand voor de ingang van de huringstermijn de huur annuleert,
wordt de helft van de waarborg achtergehouden.
Meer dan een maand op voorhand annuleren is kosteloos.

HANDTEKENING + NAAM + “GELEZEN EN GOEDGEKEURD”

HANDTEKENING MATERIAALMEESTER

