VERHUURCONTRACT FEESTTENT
(gelieve alle kaders juist in te vullen, alleen de kaders zijn in te
vullen door de huurder)

1. Met dit contract bevestigt KSA Marsupilami’s
Merkem het verhuren van hun feesttent aan:
Verantwoordelijke huurder:
Naam: ____________________________________________
Adres: _____________________________________________
__________________________________________________
Telefoonnummer (gsm): __________ / __________________
Plaats waar tent moet komen:
__________________________________________________
Adres van deze plaats:
__________________________________________________
__________________________________________________

2. Periode van verhuring:
Van:

…/…/….. è uur aankomst voor het helpen opzetten: ……………….u.

Tot en met:

…/…/….. è uur aankomst voor het ophalen van de tent: ……………….u.

3. Gegevens Tent:
De huurder huurt de volgende tent:

£ 10 op 30 meter
£ 10 op 25 meter
£ 10 op 20 meter
£ 10 op 15 meter
£ 10 op 10 meter

4. Kostprijs:
•
•
•
•
•

De grootste tent: De huurprijs bedraagt € 500,00 op het grondgebied van Merkem.
De grote tent: De huurprijs bedraagt € 450,00 op het grondgebied van Merkem.
De middelgrote tent: De huurprijs bedraagt € 400,00 op het grondgebied van Merkem.
De kleine tent: De huurprijs bedraagt € 350,00 op het grondgebied van Merkem.
De kleinste tent: De huurprijs bedraagt € 300,00 op het grondgebied van Merkem.
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Bijkomende info kostprijs:
In deze huurprijs is inbegrepen: de tent mag maximaal 5 dagen op de plaats staan waar hij verhuurd
is! Dit is dus vanaf de dag van opbouw tot de dag van afbraak.
Per extra dag dat de huurder over de tent wenst te beschikken wordt een bedrag van 50 euro
aangerekend. De huurder dient de huursom te betalen op de dag van de afbraak of via
overschrijving, de totale kost wordt dan berekend naargelang aantal kilometers gereden met de
wagen, schade, etc.

De huurder wordt er ook toe verplicht om op voorhand een voorschot (die tevens dient als
waarborg) van 200 euro te betalen. Als de tent wordt afgezegd na de betaling hiervan,
wordt de 200 euro behouden als schadevergoeding. Als de tent zich bij teruggave in dezelfde
staat bevindt als bij ontvangst, dan wordt deze 200 euro verrekend in de totale prijs, te betalen bij
afbraak of via overschrijving achteraf. Bij verlies of schade (zie punt 5) wordt het verschuldigde
bedrag bij het eindtotaal gerekend, te betalen bij afbraak.
Wanneer de tent buiten Merkem wordt opgezet bedraagt de vervoersvergoeding 0,34 euro per
kilometer (naar de wettelijke norm van de federale overheid). Dit wordt berekend vanaf het KSA
lokaal (adres zie punt 10). Dit zal berekend worden op dag van afbreken.

5. Verlies of schade:
Schade aan de zeilen, spantouwen, rekkers, midden- en zijpalen en piketten wordt door een erkend
bedrijf hersteld. Deze kosten zijn volledig ten laste van de huurder en worden bij het eindtotaal
gerekend, te betalen op de dag van afbraak. Verlies van één van de zeilen, spantouwen, palen en
piketten moet eveneens door de huurder betaald worden ongeacht het feit of de huurder hiervoor
schuld treft of niet. In deze twee gevallen vervalt de 7-dagenregel i.v.m. de waarborg. (zie punt 4)
(niet zelf in te vullen, alleen door verhuurder!)
Materiaal

Aantal bij
opbouw

Aantal bij
afbraak

Prijs per stuk

Totaal aan schade

Piket groot
Piket klein

€ 35,00
€ 7,00

€
€

Gat zeil klein (of schade)
Gat zeil groot (of schade)
Rekkers

€ 8,00
€ 14,00
€8

€
€
€

Spantouwen (aan tent)
Middenpalen
Zijpalen

€ 25,00
€ 375,00
€ 60,00

€
€
€

Totaal aan schade? (wordt verrekend bij betaling bij afbraak)

€

Geteld en goedgekeurd door verhuurder samen met verantwoordelijke huurder bij opbouw!
Handtekening bij opbouw verhuurder:

Handtekening bij opbouw verantwoordelijke verhuurder:

Geteld en goedgekeurd door verhuurder samen met verantwoordelijke huurder bij afbraak!
Handtekening bij opbouw verhuurder:
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6. Verplichtingen en controle:
-Ter plaatse drinken we graag een dorstlesser na het zware werk.
-De huurder is verantwoordelijk voor het door hem gehuurde materiaal vanaf het plaatsen tot na de
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 KSA
Marsupilami’s Merkem niet aansprakelijk gesteld worden.
-Indien er door overmacht schade aan, verlies van of diefstal van tent geschiedt , kan KSA
Marsupilami’s Merkem 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 de overdracht het gehuurde materiaal te
controleren samen met de verhuurder (zie punt 5) (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 teruggeven in de staat waarin het zich bevindt ten tijde van
levering. 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 in en op de grond bij het
plaatsen van de tent. De huurder dient een plan te hebben van de eventuele 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 Marsupilami’s Merkem verplicht zich ertoe om op de dag van levering 3 à 4 personen mee te
brengen om de tent te helpen opstellen. De huurder van zijn kant zorgt eveneens voor een aantal
personen om hierbij te assisteren.
-KSA Marsupilami’s Merkem is verantwoordelijk voor het afbreken en opvouwen van de tent.

7. Aanbevelingen:
A. KSA Marsupilami’s Merkem 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 stormtouwen en aan de palen.
E. De huurder neemt akte van het feit dat er geen grondzeil of vloerplaten voorzien zijn bij de
verhuring van de tent.
F. De pikethoofden (zie grote piketten) worden door de huurder afgeschermd (met doeken, lege
flessen, emmers, …) om eventuele kwetsuren te vermijden.
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8. Berekening Totale Prijs:
(omcirkelen en invullen gebeurd door verhuurder op dag van afbraak!)
1) Waarborg/Voorschot van €200,00 betaald? JA / NEEN
2) Totaal te betalen voor …………………….. tent: €…………,……
3) Kilometerberekening: ………………. Km’s
o

………. (km’s) X € 0,34 = €…………,……

4) Schade (punt 5): €…………,……

Totale berekening nog te betalen bedrag:
Indien waarborg betaald:
2-1+3+4 = €…………,…… Nog te betalen (op dag van afbraak!)
Indien geen waarborg betaald: (alleen in de uiterste situaties)
2+3+4 = €…………,…… Nog te betalen (op dag van afbraak!)
Handtekening verhuurder als bedrag betaald is:

9. De huurder verklaart dit contract gelezen en uitdrukkelijk goedgekeurd te
hebben en verplicht zich ertoe om bij de levering de waarborg te betalen en
om bij de afbraak de totale prijs te betalen.
Opgemaakt te: ______________________
Namens KSA Marsupilami’s Merkem
Naam: ____________________________
Handtekening KSA Marsupilami’s Merkem:

Op datum van ……./……../……….
Namens de huurder
Naam: ______________________________
Handtekening huurder:

10. Algemene informatie:
KSA Marsupilami’s Merkem,
Maxim Staelens: 0471 65 27 70
Lore De Keyser: 0495 13 10 73
Kouterstraat 24 / 8650 Merkem
Rekeningnummer: BE 40 7512 0561 3263
Ksamerkem.hoofdleiding@gmail.com
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