
Scouts & Gidsen Ruddervoorde - Verhuurcontract 

Chef tentenverhuur : 

Maarten Gyssels 

Groenhovestraat 40 

8020 Ruddervoorde 

GSM: 0484/595601 

Email: maarten.gyssles@hotmail.be 

Te huur : 

Wat Prijs waarborg aantal totaal 

Buizentent €125 €50   

Materiaaltent €125 €50   

Shelter €65 €50   

Fanny €75 €30   

Keukentent €125 €50   

Patrouilletent €60 €30   

Piramidetent €60 €30   

Lievenstent €50 €20   

Officierstent €50 €20   

Banken €20 €30   

Tafels €20 €30   

BBQ OVTK €30   

Kookgerief OVTK €100   

Balken €50 €25   

 

TOTAAL = 

Waarborgen =  

Gegevens huurder : 

Naam : ................................................................................ 

Voornaam : ................................................................................ 

Adres : ................................................................................ 

Gemeente : ................................................................................ 

Telefoon : ................................................................................ 

Huurperiode : Van ..... / ..... / 20..... 

Tot ..... / ..... / 20..... 

Dit contract werd opgemaakt in tweevoud, getekend door de partijen huurder & chef tentenverhuur 

voorafgegaan door “Gelezen en goedgekeurd”. (algemene huurvoorwaarden : zie ommezijde) 

HUURDER CHEF TENTENVERHUURAlgemene huurvoorwaarden 



 

Artikel 1 Algemeen: 

 

Verhuurder; Scouts Ruddervoorde gevestigd Sint-Elooistraat 85, 8020 Ruddervoorde 

Huurder; iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder 

Overeenkomst; DMV schriftelijke (email emile.debruyne@scoutsruddervoorde.be) dan wel 

telefonische bevestiging (0472/72.27.81). 

Artikel 2 Materialen: 

 

Onder verhuurmateriaal wordt verstaan; 

• Tenten 

• Tafels / banken 

• Grondzeilen 

• Shelter 

• Kookmateriaal 

• Tentverlichting 

• Barbecue 

En alle aanverwanten materialen die evt. nodig zijn bij het opzetten / inrichten, 

aankleden van een tent. 

Artikel 3 Toepasselijkheid: 

 

De voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verhuurde materialen. 

De tenten worden door verhuurder geleverd (indien dit binnen de 25 km is), opgezet en afgebroken, 

eventueel met behulp van huurder.  

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid: 

 

 4.1 De huurder is voor het gehuurde materiaal aansprakelijk gedurende de 

periode dat het materiaal bij de huurder aanwezig is. Wat, noodzakelijk bestaat uit het strak houden 

van scheerlijnen,  

dichthouden van de zeilen, en het intact houden van overige gehuurde materialen. 

 

 4.2 Verhuurder stelt zich onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor 

geleden schade. Zelfs indien deze is ontstaan door vermissing, stormschade, 

diefstal o.i.d. 

  

 4.3 Een eventuele ontstane schade of te late oplevering kan nimmer worden 

verhaald op verhuurder. 

 

 4.4 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. 

 

Artikel 5 Huurprijzen tenten en accessoires: 

 

 5.1 Alle door verhuurder gehanteerde prijzen onder voorbehoud, zijn inclusief 

levering en opbouw/afbraak. 

 

 5.2 Voor bezorgen / ophalen van huurmaterialen worden geen transportkosten in 

rekening gebracht binnen een straal van 25km van Ruddervoorde. Eventuele 

extra transportkost bedraagt 0,50 € per gereden kilometer. 

 

 5.3 De huurprijzen worden per stuk gehuurd product berekend. 

 

 5.4 Indien je zelf het gehuurde materiaal kan komen ophalen, is de prijs overeen te komen. 

 

 5.5 Waarborg:  

 Bij gehuurde tenten vragen we een waarborg van €50 per tent. 

 Bij ander gehuurd materiaal vragen we een waarborg van €30. 

 

5.6 De huurprijs (huurprijs + waarborg) dient betaald te worden bij het afzetten van het materiaal.  

De waarborg wordt teruggeven bij het ophalen van het materiaal en na controle van het gehuurde 

materiaal. 

 

Artikel 6 Verzekering: 

 

Tenten, materialen en accessoires zijn tijdens het bezit van de huurder niet 

verzekerd. Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. 

 

Artikel 7 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, dan wel afgebroken. 

 

 7.2 Onder overmacht kan tevens extreme weersomstandigheden worden volstaan 

zoals, storm (windkracht 7 of hoger), gladheid, strenge vorst e.d. waardoor de 

tenten niet in alle redelijkheid kunnen worden opgebouwd / afgebroken. 

 

Artikel 8 Betaling, verzuim en annulering: 

 

 8.1 Betaling dient contant bij levering te gebeuren. 

 

 8.2 Huurder behoudt zich het recht om de bestelling van gehuurde materialen op 

elk moment te annuleren zonder enige kost. 


