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De huur en verhuur zijn aan de volgende voorwaarden verbonden. 
 
• Alleen tenten zijn tegen brand en stormschade verzekerd. 
• De mogelijkheid bestaat om via ons een aparte vandalismeverzekering af te sluiten. 
• Indien verhuurder i.o.v. huurder een vandalismeverzekering afsluit komen zowel de poliskosten als het eigen risico voor rekening huurder. 
• De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen die betrekking hebben op de aangeworven personen bij op en/of afbraak van het 

materieel. 
• De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van brand / stormschade aan personen en goederen. 
• Bij extreme weeromstandigheden kan verhuurder afzien van plaatsen tenten of overkappingen. 
• Daken van tenten of overkappingen dienen bij sneeuwval, door huurder sneeuwvrij te worden gehouden. 
• Een eventuele annulering betekent niet, dat er geen huur verschuldigd is. 
 

Aantal dagen voor leveringsdatum Percentage van huurprijs excl. 19% BTW 
30 dagen of meer 20% 
15 dagen tot 30 dagen 30% 
7 dagen tot 15 dagen 50% 
Leveringsdatum tot 7 dagen 75% 

 
• Bij annulering i.v.m. verschuiven naar latere datum, dan worden de annuleringskosten gefactureerd. 

De annuleringskosten worden op de latere factuur (na plaats vinden evenement, feest e.d.)gecrediteerd. 
• Indien de helpers zoals overeengekomen niet aanwezig zijn, zal de huursom bij opbouw met 20% worden vermeerderd. 

Dit is ook zo bij afbreken, dan wordt de huursom wederom met 20% vermeerderd. 
• De huurder dient er voor te zorgen dat het terrein / plaats / ruimte is opgeruimd en schoon aan verhuurder wordt opgeleverd.  
• ( ook scherpe voorwerpen verwijderen ) 
• Na bezichtiging van het terrein, kan de huurprijs worden aangepast. ( denk hierbij aan extra uitvul werkzaamheden van  b.v. tentvloer ) 
• U dient zelf zorg te dragen voor de  juiste elektrische aansluiting tot aan de tent. 
• Indien de losplaats verder dan 10 meter van het voertuig is, dient de huurder voor assistentie te zorgen bij het laden & lossen, mits anders 

overeengekomen. 
• Het huur materiaal dient bij aflevering door huurder te worden gecontroleerd op aantallen en eventuele gebreken. 
• Verhuurder  is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan Nuts-leidingen, zoals: Gas, Elektra, Telefoon enz. 

Zijn er op het terrein leidingen of kabels aanwezig, dan dienen deze duidelijk bovengronds te worden  aangeduid. 
• Verankering geschied m.b.v. stalen ankers van ± 0,80cm lengte.  
        ( verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele herstel  / herbestratingskosten  ) 
• Het terrein dient horizontaal en goed bereikbaar/bereidbaar te zijn voor combinatie vrachtwagens en terreinheftrucks. 
• Huurmaterialen dienen bij retour halen in dezelfde staat te zijn als bij aflevering. 
• Eventuele gebreken en / of schoonmaken worden bij huurder in rekening gebracht. 

B.V.verwijderen lijmresten van plakband en stikkers.  Papieren slingers,confetti,spuitconfetti,crêpepapier of lampionnen zijn niet toegestaan.  
Open vuur zoals potkachels, tuinkachels of fakkels in tenten is niet toegestaan. B.B.Q. in tenten is niet toegestaan.  
Reinigingskosten of vervangingskosten komen voor rekening huurder. 

• Huurprijzen gelden voor de duur van 1 t/m 3 dagen.                                                                              
• Huurprijs 4 t/m 7 dagen 200 %. Vervolgweken 50%. van 1e week  
• Indien er een borgsom wordt berekend zal deze verrekend worden bij de factuur, met aftrek van eventuele schade en/of vermissing. 
• Betaling dient te geschieden bij aflevering, of indien anders overeengekomen bij retourhalen of per factuur. 
• Betaling per factuur dient te geschieden binnen de aangegeven betalingstermijn van 14 dagen. 

Gebeurt dit niet, dan wordt het factuurbedrag verhoogt met het wettelijke toegestane percentage. 
• Betreft het een evenement dan hanteren wij een betalingsconditie van 75% vooraf en 25% bij levering. 
• Bij het uitblijven van betaling volgens deze voorwaarden, komen eventuele buiten gerechtelijke incassokosten voor rekening huurder. 
• Alle ingediende offertes zijn onder voorbehoud van tussentijdse verhuur. 

 
Wij verzoeken U vriendelijk onze leveringsvoorwaarden, voor akkoord ondertekend aan ons te willen retourneren. 

 
 

        Voor akkoord:                                                           Naam in blokletters:                                                  Datum: 

   Tenten   Podia   Tafels   Stoelen   Statafels   Partykramen    Serviesgoed 


