Verhuurcontract Feesttent
1. Contract
Met dit contract bevestigt KSA Droeshout het verhuren van hun feesttent aan:
Verantwoordelijke huurder:
Naam: ____________________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________
Telefoonnummer:____________________________________________________________________
Plaats van de tent:___________________________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________________

2. Periode van verhuring
Van: …/…/…. Uur aankomst van het opzetten:..........u
Tot en met: …/…/…. Uur afbreken van de tent:…………u

3. Gegevens van de tent
De huurder huurt een tent:
- Witgele tent (aantal stukken): 1 2 3 4
- Aantal seniors:….
__________________________________________________________________________

4. Kostprijs


Witgele tent:
De huurprijs bedraagt € 350 voor een winstgevend evenement
huurprijs bedraagt € 200 voor een niet-winstgevend evenement



Seniors:
De huurprijs bedraagt € 100 voor een winstgevend evenement
De huurprijs bedraagt € 75 voor een niet-winstgevend evenement

De tent wordt door KSJ Droeshout rechtgezet en afgebroken. De huurder dient de huursom van
de tent te betalen op de dag van de terbeschikkingstelling van de tent, dus bij de dag van
opbouw. De huurder dient op die dag ook de waarborg van de tent te betalen. Deze bedraagt
€ 50 per stuk van de tent. De volledige tent bestaat uit vier stukken. Dus voor de gehele tent
wordt er € 200 waarborg betaald. Deze waarborg wordt binnen de week cash overhandigd of
overgeschreven op het rekeningnummer van de huurder.
Bij verlies of schade aan de tent (zie punt 5) wordt het verschuldigde bedrag van deze waarborg
afgetrokken.
_____________________________________________________________________________

5. Verlies of schade
Schade aan de zeilen, spantouwen, ondersteuningspalen wordt door een erkend bedrijf hersteld.
Deze kosten zijn volledig ten laste van de huurder en worden van de waarborg afgetrokken. Mocht
blijken dat deze waarborg niet toereikend is, dan moet de huurder het verschil extra bijbetalen.
Verlies van één van de zeilen, spantouwen, ondersteuningspalen moet eveneens door de huurder
betaald worden ongeacht het feit of de huurder hiervoor schuld treft of niet.
_____________________________________________________________________________

6. Verplichtingen en controle
De huurder is verantwoordelijk voor het door hem gehuurde materiaal vanaf het plaatsen tot na
afbraak van de tent. Indien het plaatsen of leveren niet op de afgesproken datum kan worden
uitgevoerd omwille van weersomstandigheden (o.a. storm), ziekte, staking of overmacht, kan KSJ
Droeshout niet aansprakelijk gesteld worden.
Indien er door overmacht schade aan, verlies van of diefstal van de tent geschiedt, kan KSJ Droeshout

hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
De huurder moet de inzittenden van de tent verzekeren tegen letsel en dood.
Op de huurder rust de verplichting onmiddellijk na overdracht het gehuurde materiaal te controleren
(op de staat en volledigheid).
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 teruggegeven in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van
aflevering. Eventuele reinigingskosten vallen ten laste van de huurder en de verrekening gebeurt
zoals beschreven onder punt 5.
De huurder is aansprakelijk voor alle leidingen en nutsvoorzieningen op het terrein van de tent.
Het terrein dient toegang te hebben voor de voertuigen van de verhuurder. Indien dit niet mogelijk
is, moet dit ruim op voorhand gemeld worden.
KSA Droeshout verplicht zich ertoe om op de dag van levering 4 à 5 personen mee te brengen om de
tent te helpen opstellen.
Een dorstlessende verfrissing nemen we graag aan.
KSA Droeshout is verantwoordelijk voor het afbreken en opvouwen van de tent.
_____________________________________________________________________________

7. Aanbevelingen
a) KSA Droeshout staat in voor het plaatsen en afbreken van de tent. De huurder breekt de tent nooit
zelf af!
b) De tent nooit met zeep reinigen, ze goed laten drogen en afborstelen.
c) Bij zware regenval de tent regelmatig controleren om opstapelend water te voorkomen.
d) Vermijd het hangen aan de constructie van de tent.
e) De huurder neemt akte van het feit dat er geen grondzeil of vloerplaten voorzien zijn bij de
verhuring van de tent.
_____________________________________________________________________________

8. Handtekening
De huurder verklaart dit contract gelezen en uitdrukkelijk goedgekeurd te hebben en verplicht zich
ertoe om bij de levering de huurprijs en de waarborg te betalen.
Opgemaakt te:____________ op datum van …/…/….

Namens KSA Droeshout

Namens de huurder

Naam:_____________________

Naam:_________________________

Handtekening:

Handtekening:

KSA Droeshout

KSA Droeshout
Tim Van Mol: 0470 56 95 22

KSA Droeshout
Steenweg op Vilvoorde 222
1745 Opwijk (Droeshout)
Rekeningnummer: BE22 7795 9754 0747

