HUURVOORWAARDEN FEEST-TENT
Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand
aanvaard door de verhuurder, zijn huidige voorwaarden van toepassing op de betrekkingen
tussen de verhuurder en de huurder en hebben huidige voorwaarden voorrang op alle
andere voorwaarden van de verhuurder.

Defenities
1. “Feest-Tent VOF” hierna genoemd “verhuurder”: 2460 Lichtaart, Ten Horst 27. BTW
BE0769.281.858 – IBAN BE67 1030 7411 9687
2. De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten en/of goederen van
de verhuurder inhuurt. De verhuurder mag als zijn huurder beschouwen elkeen die
hem een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen
heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als
lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal
zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of
vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de opdrachtnemer wordt
verstrekt.

1. Algemeen
art 1: EIGENDOM
De gehuurde goederen blijven eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet
toegestaan om de gehuurde goederen onder te verhuren of aan derden uit te lenen, tenzij
anders overeengekomen bij de huur.

art 2: ANNULERING
De annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per mail te worden
meegedeeld aan de verhuurder.
Bij annulering binnen de 10 kalenderdagen voor aanvang van de huurtermijn is 100% van
de totale huursom verschuldigd. Bij annulering voor deze termijn van 10 kalenderdagen is
50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering worden er geen transportkosten in
rekening gebracht.

art 3: PRIJZEN
Vermelde prijzen zijn stukprijzen in Euro.

art 4: TRANSPORT
Volgende transporttarieven worden in rekening gebracht:
-

€ 1,25 per gereden km, met een minimum van € 50,

-

Laad- en lostijden zijn in het transporttarief inbegrepen,

-

Leveringen gebeuren op goed bereikbare plaats.

art 5: BESCHADIGING, VERLIES OF DIEFSTAL
De huurder is verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, verlies of bevuiling van het
ontleende materiaal, zelfs bij overmacht. Bij beschadiging of bevuiling zullen de kosten ten
bedrage van de herstellingskosten of reinigingskosten doorgerekend worden aan de
huurder. Indien herstel/reiniging niet mogelijk is worden er nieuwe materialen gekocht, dit
wordt ook 100% doorgerekend aan de huurder zonder minprijs van voorafgaande slijtage.
Bij verlies of diefstal zullen de kosten voor aankoop van het materiaal aan 100% worden
doorgerekend aan de huurder.

art 6: TERUGGAVE
Stickers, plakband, duimspijkers, nietjes, opschriften, schroeven en dergelijke aanbrengen
op de gehuurde artikelen is ten strengste verboden, alle kosten die gepaard gaan met
bovenstaande zaken zullen 100% doorgerekend worden aan de huurder.

art 7: VERZEKERING
De verzekering voor het gehuurde materiaal, hetgeen ten zeerste wordt aanbevolen, is ten
laste van de huurder. Bij gebreke aan een verzekering valt alle aangebrachte schade of
beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc ten laste van
de huurder.

art 8: OPSCHORTING
Ieder geval van onmacht, zoals ziekte, sterfgeval, stormschade van vorige verhuringen,
rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt de overeenkomst van deze
verhuur, zonder enige recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
Het verhuurcontract kan ten alle tijden eenzijdig door de verhuurder ontbonden worden.

art 9: FACTUUR
Facturen worden via email verzonden. De betaling dient binnen de 15 dagen, contant of via
overschrijving, te gebeuren na factuurdatum.

art 10: BETALING
Indien het bedrag van de factuur niet volledig werd vereffend binnen de 15 dagen na
factuurdatum, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling door het enkel feit van niet
betaling een intrest van 10% per maand worden aangerekend op het nog verschuldigde
saldo.

art 11: KLACHTEN EN GESCHILLEN
Alle geschillen en klachten in verband met de huurovereenkomst, de inhoud van de factuur
of de algemene en bijzondere voorwaarden dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na
levering van de goederen, of in geval van klachten over facturatie: binnen de 8 dagen na de
factuurdatum. Deze geschillen dienen per aangetekend schrijven te gebeuren.

art 12: TOEPASBARE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor elk geschil aangaande de
toepassing van deze voorwaarden en/of de uitvoering van de ontwikkelingsdienst, zijn
uitsluitend de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

art 13: AANVAARDING VERKOOPSVOORWAARDEN
Bij het plaatsen van de opdracht aanvaard de huurder uitdrukkelijk de
verkoopsvoorwaarden, ongeacht of de algemene voorwaarden ondertekend zijn.
Het aanvaarden van de offerte of factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de
verkoopsvoorwaarden.

art 14 Wijzigingen voorwaarden
De verhuurder kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij
dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.

art 15: BEELDMATERIAAL
Wie huurt gaat automatisch akkoord met gebruik van beeldmateriaal ( op sociale media,
website, of gelijk welke vorm dan ook ) van de gehuurde goederen die genomen worden
door de verhuurder tijdens de duur van de huur ( opbouw, evenement, afbouw ), tenzij dit
schriftelijk vooraf werd vermeld aan de verhuurder.

2. Tenten
art 1: OPBOUW EN AFBRAAK
Minstens 1 volwassen persoon van de organisatie (huurder) moet aanwezig zijn om te
helpen bij opbouw en afbraak van de tent. Bij de afbraak van de tent zorgt de huurder dat de
tent leeg en vrij is. Indien de verhuurder deze dag de tent zelf moet vrijmaken, worden deze
extra kosten aangerekend aan €50,00 ex BTW per uur/per persoon.

art 2: HITTEBRONNEN
Het is ten strengste verboden om hittebronnen te plaatsen onder/in de tenten. Onder
hittebronnen wordt verstaan: barbecue op gas, kolen of elektriciteit, gasfornuizen,
kooktoestellen, fakkels, vuurkorven en dergelijke.

art 4: ONGEVALLEN
De huurder moet ook instaan voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillige personeel,
de helpers, door de huurder aangeworven; deze staan niet in dienstverband van de
verhuurder en vallen niet onder zijn ongevallenverzekering. De verhuurder blijft niet
aansprakelijk voor de helpers, noch voor ongevallen, die zij zelf oplopen, noch voor de
ongevallen die zij aan derden veroorzaken.

art 5: NOODWEER
Bij dreigend noodweer dient de tent geheel gesloten te worden. De huurder zal alle acties
ondernemen om schade aan de tent te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met
de verhuurder. Bij rukwinden boven 70km/u of in geval van hevige wind of storm dient de
tent te worden afgebroken om schade te voorkomen. De verhuurder kan in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door hevige wind of storm,
ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of schade veroorzaakt aan derden,
onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.

art 7: VERPLAATSING
Eens de gehuurde goederen werden geplaatst worden deze niet meer verplaatst. Bij het
vaststellen van het zelf verplaatsen van de goederen vervallen alle rechten van huurder tot
het indienen van een klacht of op het eisen van schadevergoeding bij de verhuurder.

art 8: VERANKERING
Bij een harde ondergrond (asfalt , beton of klinkers) heeft de verhuurder het recht tot het
boren van gaten voor de bevestiging van tentharingen teneinde de tent vast te ankeren. Eens
het optrekken van de tent is begonnen, zal de tent niet meer worden ontmanteld teneinde
deze op een andere locatie te verplaatsen. Het is dus heel belangrijk om op voorhand te
zorgen dat iemand van de organisatie de juiste coördinaten weergeeft waar de tent mag
opgetrokken worden.

3. Feestmaterialen
art 1: HUURPRIJS
Vermelde prijzen zijn stukprijzen voor afhaling op ons adres.
De vermelde huurprijzen gelden voor 3 werkdagen OF één weekend (vrijdag afhalen en
maandag terugbrengen). Voor iedere daaropvolgende dag geldt een tarief van 15% van de
vermelde huurprijs tenzij anders vermeldt bij de huurprijzen.

art 2: TERUGGAVE
Alle materialen dienen proper en per onderdeel gesorteerd teruggebracht te worden. Enkel
de afwas van glazen, bestekken en borden is inbegrepen. De huurder verklaart de
materialen te hebben nagezien, waarbij deze akkoord gaat dat ze in goede staat zijn.

