HUUROVEREENKOMST

Tussen, Ben Rillaert, zaakvoerder Tenten De Vissers, Pastoor Bolsstraat 16, 1652 Alsemberg,
gsm 0468 130210, BTW BE 0804002613
Hierna genoemd de verhuurder
En
Hierna genoemd de huurder

WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :
Artikel 1 : Materiaal
De verhuurder geeft in huur aan de huurder volgend materiaal :
Artikel 2 : Levering en plaatsing
De goederen worden geleverd en geplaatst door de verhuurder.
De huurder zorgt voor … helpers die op de dag en uur van de levering aanwezig dienen te zijn.
Artikel 3 : Huurprijs
De huurprijs bedraagt
per drie dagen, ongeacht weekend of werkdagen. Voor springkastelen is dit per dag.
De vermelde verhuurprijzen zijn exclusief 21% BTW.
Voor het leveren van materiaal met een huurwaarde kleiner dan € 200 exclusief BTW, binnen een straal van 15
km, zal een bijkomende vergoeding van € 50 aangerekend worden. Voor leveringen die zich verder situeren
wordt deze vergoeding berekend aan ....€ per gereden kilometer.
Artikel 4 : Waarborg
Ten titel van waarborg wordt een bedrag betaald a rato van … % van de totale huurprijs van het gehuurde
materiaal.
Deze waarborg zal worden terugbetaald door de verhuurder na afbraak van het materiaal en voorzover dit niet
beschadigd is.
Artikel 5 : Betalingsmodaliteiten
Bij het plaatsen van een bestelling dient het voorschot a rato van 50 % van de totale huurprijs alsmede de
huurwaarborg te worden betaald, uiterlijk 10 dagen voor de dag van de levering, tenzij anders overeengekomen
wordt.
De bestelling is pas definitief bij betaling van dit voorschot en de huurwaarborg.
Bij niet-tijdige betaling heeft de verhuurder het recht de bestelling eenzijdig op te zeggen en huidige
overeenkomst te verbreken ten nadele van de huurder en zonder dat deze recht heeft op enige vorm van
vergoeding, welkdanige ook.
Het saldo van de huurprijs wordt betaald op het ogenblik van de plaatsing van het gehuurde materiaal.
Artikel 6 : Annulering
De bestelling kan geannuleerd worden tot uiterlijk 10 dagen voor de dag van de levering.

In betreffend geval gebeurt de annulering kosteloos.
Bij laattijdige annulering wordt aan de verhuurder een schadevergoeding betaald a rato van 50% van de totale
huurprijs.
Artikel 7 : Plaatsing van het materiaal
De huurder dient tijdens de levering en de opstelling van het materiaal aanwezig te zijn evenals het aantal
gevraagde en overeengekomen helpers.
De huurder duidt de werkplek aan en zorgt ervoor dat hij een plaats kiest die niet hellend is.
De huurder duidt de ondergrondse leidingen aan zodat tijdens het kloppen van haringen geen schade wordt
toegebracht. In elk geval draagt de verhuurder desbetreffend geen enkele verantwoordelijkheid voor
beschadigingen welkdanige ook.
De huurder voorziet minstens één stopcontact (16A, 230V)
De verhuurder zal samen met de huurder het materiaal controleren op mankementen.
In geval geen mankementen worden genoteerd, wordt aangenomen dat het materiaal voldoet en niet beschadigd
is.
De verhuurder heeft het recht gedurende de ganse huurperiode het terrein waar het gehuurde materiaal zich
bevindt te betreden ter inspectie en eventueel onderhoud van het materiaal.
Artikel 8 : Onderhoud
Aan het gehuurde materiaal mogen geen veranderingen aangebracht worden.
Op het gehuurde materiaal mogen geen stickers, plakband, duimspijkers e.d. worden aangebracht.
In geval van onweer of sterke wind zal de huurder de nodige voorzorgen nemen om schade te voorkomen en te
verhinderen.
Artikel 9 : Verantwoordelijkheid van de verhuurder
De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van overmacht en kan niet veroordeeld worden
tot gelijk welke vergoeding in dat geval.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf of doordat
de huurder de bepalingen uit deze overeenkomst niet naleeft.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan toestellen e.d. in geval van ondermeer
condensatie op de zeilen veroorzaakt door bepaalde weersomstandigheden.
De verhuurder heeft het recht om, bij slechte weersomstandigheden of in geval er kans bestaat dat het materiaal
wordt beschadigd door onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de wil van de verhuurder, de bestelling te
annuleren. In dat geval worden de betaalde voorschotten en de huurwaarborg terugbetaald zonder interest en
zonder enige bijkomende vorm van schadevergoeding.
Artikel 10 : Verplichtingen van de huurder
De huurder neemt de nodige voorzorgen met betrekking tot het gehuurde materiaal.
Hij verzekert het gehuurde materiaal tegen ondermeer brand, diefstal enz. gedurende de volledige huurperiode.
Hij zal tevens een verzekering BA afsluiten.
Bij plaatsing op openbaar domein zal de huurder het materiaal de ganse periode bewaken.
De huurder draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het materiaal geplaatst op openbaar en op privé terrein,
en dit gedurende de ganse huurperiode.
De huurder is verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de nodige vergunningen / toelatingen bij de
betrokken instanties, zoals overheden, brandweer, politie,…
Arikel 11 : Ophaling materiaal
Bij de ophaling van het materiaal zorgt de huurder ervoor dat de tenten volledig ontruimd zijn om een vlotte
afbraak te garanderen.
Beschadigingen van het materiaal evenals ontvreemde goederen zullen worden vergoed door de huurder a rato
van de prijs van de vernieuwing van het beschadigd of ontvreemd materiaal.
Artikel 12 :
Minderjarigen kunnen geen huurovereenkomst aangaan. Wil een minderjarige toch iets huren dan zal dat altijd
met een schriftelijke toestemming of onder begeleiding van een ouder of voogd moeten gebeuren. In deze
gevallen is de ouder of voogd persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die ten laste van de huurder in rekening
worden gebracht.
Artikel 13 :

Elke bestelling betekent aanvaarding door de huurder van onze voorwaarden.
Artikel 14 :
Voor alle geschillen voortspruitend uit huidige overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement
Brussel bevoegd.
Alsemberg,
De verhuurder
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