
HUUROVEREENKOMST VOOR 
TENT(EN) CHIRO AKTIVO WIELSBEKE 

13de Liniestraat 11, 8710 Wielsbeke 
Telefonische inlichtingen te verkrijgen bij: 

Vromant Niels 
Waterstraat 48, 8710 Wielsbeke 

GSM: 0476/67.45.40 

Overeenkomst gesloten tussen ………………………………………………………………………………….. (leider 
Chiro Aktivo en tevens verantwoordelijke verhuurder), 13e liniestraat 11, 8710 Wielsbeke  

en …………………………………………………………………………………………………………………. (huurder) 

wonende te ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vertegenwoordig(st)er van …………………………………………………………………………………………….. 

Deze huurovereenkomst betreft volgende tent(en): 

�  Grote groene speeltent afmetingen: 10 x 4 m. 
�  Kleine groene speeltent afmetingen: 6 x 4 m. 
�  Kleine groene speeltent afmetingen: 6 x 4 m. 
�  Grote groene slaaptent afmetingen: 6 x 4 m. 
�  Grote groene slaaptent afmetingen: 6 x 4 m. 
�  Grote groene slaaptent afmetingen: 6 x 4 m. 
�  Grote groene slaaptent afmetingen: 6 x 4 m. 

1. De verhuurder verbindt zich er toe bovenvermelde tent(en) te verhuren op 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
1.1. De tent(en) wordt door de verhuurder zelf geleverd en opgezet tenzij mondeling 

en/of schriftelijk anders overeengekomen met de huurder. 

1.2. De tent(en) wordt verhuurd met ieder bijhorend materiaal (spantouwen, piketten en 

haringen) die nodig zijn om de tent op een verantwoordelijke wijze te plaatsen. 

1.3. De tent(en) wordt eveneens door de verhuurder zelf neergehaald en opgehaald 

tenzij het anders werd besproken tijdens een mondelinge en/of schriftelijke 

overeenkomst. 

1.4. Tijdens het neerhalen van de tent(en) zal de eventuele schade die wordt vastgesteld, 

meegedeeld worden aan de huurder. Dit ten laatste twee weken na het verlopen 

van de huurovereenkomst. (Dit om eventuele schade na het drogen van de tent 

beter te zien). 



1.5. Tegen €75 voor de kleine groene tent, €100 voor de grote groene tent en slaaptent 

inclusief het opzetten en neerhalen en dit voor een periode van 2 dagen. 

1.6. Er wordt een waarborg gerekend van € 50 per tent die voor het daadwerkelijk 

gebruik betaald wordt. Per dag extra dat de tent gebruikt wordt komt er 30 euro bij. 

1.7. Woont de huurder of hurende groep verder dan 20 km van ons heem,  13de 

Linistraat 11 in Wielsbeke, dan wordt € 0,30 aangerekend per kilometer meer dan 20 

km. De kilometervergoeding wordt in geen geval kwijtgescholden. 

 

2. De huurder of hurende groep (waar de vertegenwoordiger als huurder wordt aanzien) 

verbindt zich er toe: 

2.1. De hierboven vermelde tent(en) te huren voor de dag(en) aangeduid onder 1. De 

gehuurde tent staat onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder of 

hurende groep. 

2.2. Eventuele schade reeds aangebracht voor het huren van de tent(en) die wordt 

vastgesteld bij het opzetten, dient tijdens het opzetten zelf nog meegedeeld te 

worden aan de hierboven vernoemde verantwoordelijke verhuurde. Indien dit niet 

gebeurt wordt elke schade vastgesteld bij het neerhalen van de tent(en) aanzien als 

aangebracht door de huurder of hurende groep. 

2.3. Geen materialen op het zeil van de tent(en) aan te brengen. 

2.4. De schade aangebracht en vastgestelde zoals onder punt 1.4 te vergoeden. 

Eventueel stuk gemaakt materiaal dient vergoed te worden tegen de gangbare prijs 

van het vervangstuk, rekening houdend met eventuele werkuren. Schade 

veroorzaakt door derden dient ook door de huurder te worden betaald. 

2.5. Het tweede exemplaar van de overeenkomst te bezorgen bij de hierboven 

vernoemde verantwoordelijke verhuurder van de tent(en). 

2.6. De eenheidsprijs te bezorgen aan de hierboven vernoemde verantwoordelijk 

verhuurder en dit op de dag waarop de tent(en) word(t)(en) opgezet of neergehaald. 

 

3. Deze overeenkomst werd opgemaakt in twee exemplaren en wordt dadelijk van kracht 
bij het ontvangen en ondertekenen van dit contract. 
 

4. Bij annulering wordt €50 per tent aangerekend. 
 

5. Dit contract kan niet aangebracht worden bij gerechtelijke gevolgen. 

Datum en plaats: …………………………………………………………………………………………………………….. 

Handtekening verhuurder      Handtekening huurder 

 


