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VERHUURVOORWAARDEN 

De huurder zal met de tent omgaan als een goed huisvader. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde artikelen tijdens de volledige huurperiode en 

zal ook permanent (laten) toezien op de goede werking. Bij bevestiging of levering gaat de huurder automatisch akkoord met de verhuurvoorwaarden. De 

gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde goed onder te verhuren of aan derden in 

gebruik te geven. 

ARTIKELEN / PLAATSING 

Alle artikelen die verhuurd worden, worden steeds opgesteld door onze firma of de door ons aangestelde personen. In geen geval mogen de artikelen 

verplaatst worden door de klant zelf! Wilt u een artikel verplaatsen dan bent u verplicht om ons te contacteren. Bij het niet naleven hiervan zal de waarborg 

niet volledig uitbetaald worden. 

Bij  gebreken of andere klachten moeten deze onmiddellijk telefonisch of schriftelijk gemeld worden aan TenD. Gebruik van de goederen heft alle recht op 

klachten dienaangaande op.  

Eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de klant. 

Als de kans bestaat dat er mensen, al dan niet met opzet, onze artikelen beschadigen is de huurder verplicht hier iemand voor aan te stellen om dit te 

vermijden. 

Bij langere huurperiodes zal de huurder zorgen dat de artikelen ook ‘s nachts gevrijwaard blijven van diefstal en vandalisme. 

In geval van niet of laattijdige levering kan de klant geen schadevergoeding eisen aan de verhuurder. 

De ondergrond moet vlak zijn en de huurder moet melden of er nutsleidingen (elektriciteit, data/telefoon, water ed) aanwezig zijn. 

Op het overeengekomen moment van plaatsing en afbraak van de tent is het terrein goed bereikbaar en volledig ontruimd. 

Het is de huurder ten strengste verboden zelfklevend materiaal (plakband, zelfklevers, tape ed), duimspijkers, nietjes, schroeven etc op de tent aan te 

brengen/ bevestigen (mast of zeil), zo niet brengen wij hiervoor schoonmaakkosten en herstelling in rekening. 

Het is de huurder ten strengste verboden zelf hittebronnen (BBQ’s , frituren, kookfornuizen, vuurkorven, vuurschalen, kampvuren, gasverwarmers en 

dergelijke) te plaatsen onder onze tenten. Voor het verwarmen van de tenten is de huurder verplicht om bij gebruik de noodzakelijke veiligheids- en 

zorgvuldigheidsmaatregelingen te treffen en door de verhuurder goedgekeurde apparatuur te gebruiken. 

De huurder zal geen materialen, zoals verlichting en muziekinstallatie, bevestigen op de gehuurde materialen. Enkel meegeleverde licht- en 

geluidsapparatuur zijn toegestaan. 

Bij een gemiddelde windsnelheid van meer dan 50km/u (Beaufort 7) of rukwinden boven 70km/u dient de tent te worden afgebroken om schade te 

voorkomen.  De huurder zal TenD dan onmiddellijk telefonisch op de hoogte brengen op  0474/ 195 133 of 0479/ 822 877. De verhuurder kan in geen geval 

aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen veroorzaakt door storm of ongevallen veroorzaakt door de huurder zelf, of schade veroorzaakt aan derden, 

ongeacht of deze zich binnen of buiten de tent bevinden.  

SCHADE / ONGEVALLEN 

Bij eventuele vaststelling van schade, al dan niet opzettelijk, zal deze worden verhaald op de huurder. Dit kan tot 21 dagen na de activiteit. Ook wanneer de 

borg reeds uitbetaald is kan de verhuurder kosten aanrekenen om de schade te herstellen! 

Bij gebeurlijke ongevallen van welke aard ook tijdens de verhuurperiode, schade of letsels ontstaan tijdens levering, plaatsing, verhuur en afbouw kan de 

verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld. De huurder is vanaf de levering volledig aansprakelijk voor verlies, diefstal, breuk en iedere 

kwaliteitsvermindering van het materiaal door welke oorzaak dan ook. De huurder is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de 

verhuurder tegen nieuwwaarde. 

‘TenD bv’ en/of hun wettelijke vertegenwoordigers kan/kunnen NOOIT aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen bij een eventueel ongeval bij het 

gebruik van hun gehuurde goederen. 

De huurder doet geenszins pogingen om zelf de artikelen te herstellen. Deze worden enkel door de door ons opgeleide personen hersteld! Bij defect of 

schade dient de huurder onmiddellijk te bellen naar 0474/ 195 133 of 0479/ 822 877 

BETALINGEN 

Bij ontvangst bevestiging van de reservering zal de huurder een voorschot, zoals vermeld op de offerte, betalen. Dit voorschot wordt verrekend met de 

uiteindelijk factuur.  

Een waarborg, vermeld op de offerte, dient contant betaald te worden bij de levering/plaatsing tenzij anders besproken. 

De waarborg wordt terugbetaald na inspectie en goedkeuring van de artikelen. Indien de schade aan onze artikelen zeer groot is kan de verhuurder een 

meerprijs vragen aan de huurder tot 21 dagen na de activiteit. Ook wanneer er geen borg is aangerekend kunnen er kosten door schade aangerekend 

worden! Het volledige huurbedrag dient contant betaald te worden bij het leveren/ophalen van de artikelen tenzij anders besproken. 

Voor bedrijven gebeurt de facturatie op de dag van de activiteit. Onze facturen zijn betaalbaar via overschrijving binnen 30 dagen factuurdatum. Onze 

voorwaarden hebben prioriteit op de voorwaarden en eventuele betalingstermijnen vermeld in de algemene voorwaarden van de huurder. Bij laattijdige 

betalingen kunnen er extra administratiekosten in rekening gebracht worden. 

Bij gebreke aan klacht per aangetekende brief binnen 10 dagen na factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de huurder.  

Bij laattijdige betaling is forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op de huurprijs. Bovendien wordt een nalatigheidinterest aangerekend van 8%  

per jaar. 

Voor alle betwistingen, die uit deze overeenkomst zouden kunnen voortspruiten, zijn alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Mechelen 

bevoegd. 

HUURPERIODE 

Prijzen huur materiaal geldig voor 3 werkdagen of 1 weekend. 

Voor leveringen binnen een straal van 10km van Keerbergen worden geen verplaatsingskosten gerekend, daarna wordt een verplaatsingsvergoeding van 

0.75€/km aangerekend. 

Annulering van de gehuurde artikelen dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering binnen de 10 dagen voor aanvang van de huurtermijn is 100% van de 

totale huursom verschuldigd. Bij annulering voor deze termijn van 10 dagen is 50% van de totale huursom verschuldigd. 
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