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Algemene voorwaarden van verhuur feesttenten, stoelen, tafels en haspel(s). 
Duur van verhuur 

- de tent mag maximaal het aantal dagen, als genoemd onder pnt.2, op de plaats staan waar hij verhuurd 

is! (Dit is dus vanaf de dag van opbouw tot de dag van afbraak. Per extra dag dat de huurder over de tent 

wenst te beschikken wordt een bedrag van 50 euro aangerekend).  

Huursom + borg + herstel 

- De huurder dient de huursom te betalen voordat het gehuurde wordt opgehaald.  

- De huurder wordt er ook toe verplicht om op voorhand een borg van 200 euro te betalen. 

- Huurder draagt zorg voor terugbrengen bij verhuurder en maakt daartoe een afspraak.  

Als de tent wordt afgezegd na de betaling hiervan wordt de 200 euro behouden als schadevergoeding.  

- Als de tent zich bij teruggave in dezelfde staat bevindt als bij ontvangst, dan wordt deze 200 euro 

terugbetaald achteraf.  

- Bij verlies of schade wordt het verschuldigde bedrag voor herstel verrekend met het betaalde bedrag aan 

borg.  

- Van dit herstel zal een rekening aan huurder worden overlegd. 

- Schade aan het gehuurde wordt door een erkend bedrijf hersteld. Deze kosten zijn volledig ten laste van 

de huurder. 

- Indien de borg onvoldoende is, dient het verschuldigde bedrag door de huurder te worden overgemaakt 

op de rekening van de wijkraad Maaspoort en wordt aan de huurder een specificatie van deze verrekening 

overlegd.  

Gebruik gebied Maaspoort 

- De huurder kan en mag de tent alleen in de wijk Maaspoort opzetten, c.f. de bij de BAG ingediende 

aanvraag.  

- Wanneer tóch buiten De Maaspoort wordt opgezet bedraagt een extra vergoeding van € 250,00. 

Weersomstandigheden/overmacht 

- Indien het plaatsen of leveren niet op de afgesproken datum kan worden uitgevoerd omwille van 

weersomstandigheden of overmacht, kan Wijkraad Maaspoort niet aansprakelijk gesteld worden.  

- Indien er door overmacht schade aan, verlies van of diefstal van tent geschiedt, kan de Wijkraad 

Maaspoort hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  

Verzekeren/controle gehuurde 

- De Wijkraad is als verhuurder NIET aansprakelijk voor schade aan derden, letsel of de dood tijdens de 

verhuur.  

- Op de huurder rust de verplichting tijdens de overdracht het gehuurde materiaal te controleren samen 

met de verhuurder.  

Schade melden 

- Schade aan het verhuurde goed ontstaan tijdens de huurperiode, dient binnen de 24 uur te worden 

meegedeeld aan de verhuurder.  

- Het verhuurde goed dient te worden teruggeven in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van levering.  

- Eventuele reinigingskosten vallen ten laste van de huurder en de verrekening gebeurt zoals hiervoor 

beschreven.  

Afbreken/reinigen van de tent.  

- De huurder breekt de tent zelf af!!  

- De tent nooit met zeep reinigen, ze goed laten drogen en afborstelen.  

Regenval 

- Bij zware regenval de tent regelmatig controleren om opstapelend water te voorkomen.  

- Vermijd het hangen aan de stormtouwen en aan de palen.  

Grondzeil/vloerplaten/touwen-haringen 
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- De huurder is zich bewust van het feit dat er geen grondzeil of vloerplaten voorzien zijn bij de verhuring 

van de tent.  

- De touwen en de haringen worden door de huurder bij de grond zichtbaar! afgeschermd (met doeken, 

lege flessen, emmers, …) om eventuele kwetsuren te vermijden.  

 

Aansprakelijkheid 

Indien de huurder in gebreke blijft zal deze, na schriftelijk te zijn aangeschreven, aansprakelijk worden 

gesteld en de schade op de huurder worden verhaald. 

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. 
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