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Algemeen:
Verhuurder; Jongensscouts Lichtervelde gevestigd Oude Bruggeweg 16, 8810
Lichtervelde.
Huurder; iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder.
Overeenkomst; d.m.v. schriftelijke (email) dan wel telefonische bevestiging.
Materialen:
Onder verhuurmateriaal wordt verstaan;
 Tenten
 Tafels/stoelen
 Grondzeilen
 Shelters/windschermen
 Kookmateriaal/koelkasten
 Sjorpalen
 Grondboren/bijlen/zagen
En alle aanverwante materialen die evt. nodig zijn bij het opzetten/inrichten,
aankleden van een sjorconstructie/tent.
Toepasselijkheid:
De voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verhuurde materialen.
Aansprakelijkheid:
4.1
De huurder verbindt zich er toe om het gehuurde materiaal als een goed
huisvader te gebruiken.
De huurder erkent het verhuurde goed in goede staat te hebben ontvangen.
4.2
Verhuurder stelt zich onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor
geleden schade.
4.3
Een eventuele ontstane schade of te late oplevering kan nimmer verhaald
worden op verhuurder.
4.4
Vanaf het moment van ter beschikking stellen van de huurmaterialen is de
huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en alle gelden schade,
zelfs indien deze is ontstaan door diefstal. De schade wordt bij terugkomst
materiaal door de verhuurder vastgesteld en aan de huurder meegedeeld en
afgehouden van de huurwaarborg. Indien de schade groter blijkt te zijn dan de
huurwaarborg zal de meerschade, desgevallend na het voorleggen van factuur
herstellingskosten onmiddellijk door de huurder worden vereffend.
Huurprijzen tenten en accessoires:
5.1
Alle door verhuurder gehanteerde prijzen onder voorbehoud.
5.2
Voor bezorgen/ophalen van huurmaterialen worden geen transportkosten in
rekening gebracht binnen Lichtervelde. Eventuele extra transportkost bedraagt
€ 0,50 per gereden kilometer.
5.3
Alle huurprijzen worden per stuk gehuurd product berekend, afhankelijk van
het te huren product, duur van de huurperiode.
Verzekering:
6.1
De huurder is verplicht een extra verzekering te nemen bij het huren van
tenten.
6.2
Ieder ander verhuurd product is niet verzekerd en valt onder de
verantwoordelijkheid van de huurder.
Overmacht:
7.1
Onder overmacht kan worden verstaan; oproer, diefstal, beschadiging,
transport problemen e.d. waardoor tenten en materialen niet in alle
redelijkheid kunnen worden opgebouwd/afgebroken of vervoerd worden.
7.2
Onder overmacht kan tevens extreme weersomstandigheden worden verstaan
zoals storm, gladheid, strenge vorst e.d. waardoor tenten en materialen niet in
alle redelijkheid kunnen worden opgebouwd/afgebroken of vervoerd worden.

7.3
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In geval van overmacht zijn wij gerechtigd contractbreuk te plegen zonder
enige nadelige gevolgen voor de verhuurder.
Betaling, verzuim en annulering:
8.1
Alles dient betaalt te worden bij het in ontvangst nemen van de gehuurde
producten. Dit kan contant of voordien door middel van overschrijving.
8.2
Waarborg dient betaalt te worden bij ontvangst van het materiaal of voordien
via overschrijving.
8.3
Bij eventuele annulering betreffende het huren van tenten dient de huurder het
bedrag van de verzekering te vergoeden.
8.4
In geval van laattijdige betaling van de huur is men rechtswege en zonder
ingebrekestelling een verwijlsom verschuldigd van 7%.
8.5
Verplicht, zal de huurder voor aanvang van de huurovereenkomst ten voordele
van de verhuurder een waarborg storten die overeenstemt met het berekende
bedrag.
8.6
De waarborg zal blijven gelden tot alle verplichtingen van de huurder
verrekend en uitgevoerd zijn. De waarborg zal desgevallend worden
weggegeven wanneer de huurder de volledige uitvoering van zijn
verplichtingen heeft aangetoond.
Indien de huurder na het einde van de overeengekomen periode de verhuurde
materialen niet of slechts gedeeltelijk teruggeeft zal een bedrag van 2€/dag
vertraging worden aangerekend, dit tot de volledige teruggave. Dit bedrag zal
desgevallend eveneens verrekend worden met de huurwaarborg.

Getekend voor akkoord,
(naam, datum en handtekening)
……………………………………………

