
Algemene voorwaarden. 
De algemene voorwaarden hebben steeds betrekking op de goederen die ‘De Tentzetter’ ter 
verhuring aanbiedt, zijnde diverse soorten tenten, tafels, stoelen, houten vloeren, allerhande 
benodigdheden en materialen…. die voorwerp zijn van de overeenkomst die tussen de verhuurder en 
de huurder voorafgaand aan de huurperiode, afgesloten wordt. 
 
 

Reservaties 
De gereserveerde goederen worden slechts vastgezet na betaling van het afgesproken voorschot in 
de goedgekeurde offerte. Er worden nooit voorschotten terugbetaald bij annulatie van de bestelling. 
Het voorschot wordt aangewend als forfaitaire schadevergoeding en administratiekost.  
 
Bij een te late annulatie ( = minder dan 10 dagen voor de dag van levering) zal er een rekening 
opgemaakt worden ten bedrage van 50% van het totaalbedrag van de gevraagde goederen. 
 
 

Betaling 
Het saldo van het totaalbedrag zal cash betaald worden bij levering van de goederen, tenzij anders 
overeengekomen. 
 
 

Levering van de goederen 
Bij de levering of plaatsing van de goederen, dient de huurder (of iemand bevoegd) aanwezig te zijn 
om de exacte plaats van opstelling of levering aan te tonen.  
 
Indien vooraf overeengekomen is, dat de huurder het benodigd aantal helpers voorziet bij de 
montage van tent(en) en deze helpers zijn niet aanwezig, zal de verhuurder een schadevergoeding 
van 50€/werkuur/pp aanrekenen om de tent zelf te monteren. 
 
De huurder heeft de staat van de goederen nagekeken en verklaart de staat ervan te kennen. Tenten 
bevinden zich steeds in een goede staat en zijn windvast tot een windsnelheid van 60km/u. Zij 
worden steeds geplaatst volgens de regels van de kunst. 
 
Indien bij levering van tenten, blijkt dat deze niet geplaatst kunnen worden op een degelijke en veilige 
manier, door bijv. onvoldoende ruimte, zullen deze niet geplaatst worden, maar wordt alsnog het 
volledige huurbedrag aangerekend. 
 
 

Tijdens de huurperiode 
De huurder zal de gehuurde goederen beheren als een goede huisvader, conform het BW. 
 
De huurder mag de gehuurde tent noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren, noch zijn huurrecht 
aan een derde afstaan, zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder. 
 
In de tenten, mogen geen bbq’s, vuurkorven, open vuren,…. geplaatst worden. Elektrische 
verwarming of verwarmers op gas zijn wel toegestaan, mits deze op veilige afstand van de tentzeilen 
geplaatst worden.  
 
Bij het niet gebruiken van een tent dient deze steeds volledig afgesloten te zijn.  
 
Bij stormweer (+60km/u) zal de huurder alles ondernemen om schade aan de gehuurde goederen te 
voorkomen. Het is bij dergelijk stormweer verboden om een tent te betreden. Bij hogere 
windsnelheden is het aan de huurder om de tent volledig af te sluiten en de verhuurder te verwittigen. 
Onder geen beding mag de tent uitgebaat worden bij stormweer. De verhuurder kan beslissen om de 
tent te demonteren. Hij kan die opdracht aan de huurder doorgeven als de verhuurder acht dat hij 
niet tijdig kan ingrijpen.  



 
In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van een tent door deze voorwaarden niet of 
onvoldoende na te leven, zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, 
dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder. 
 
De verhuurder of zijn gevolmachtigde heeft het recht het gehuurde goed te bezoeken, teneinde er 
zich van te gewisse of al de verplichtingen van het contract worden nageleefd. 
 
 

Aansprakelijkheid 
Tijdens de huurperiode (tijdstip tussen levering en ophaling van de goederen), is de huurder volledig 
aansprakelijk voor verlies, breuk, beschadigingen en elke waardevermindering van de gehuurde 
goederen. De huurder zal deze schade of verlies steeds aan de verhuurder vergoeden, zoals 
vastgesteld bij de paragraaf ‘vergoedingen’. 
 
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, letsels, schade… die 
het gevolg zijn van het gebruik van de ontleende goederen. 
 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, 
noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken, zowel tijdens de opbouw of afbraak als 
tijdens de stand van het gehuurde materiaal. 
 
 
 

Verzekeringen 
De huurder wordt aangeraden een brandverzekering te nemen voor de personen, dieren of goederen 
die zich in of buiten de tent bevinden, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, bij 
een erkende verzekeringsmaatschappij, tijdens de verhuurperiode 
 
 

Ophaling en demontage van goederen 
De huurder dient er voor te zorgen dat de tent(en) leeggemaakt en goed bereikbaar zijn op het 
afgesproken tijdstip van demontage. Bij niet naleving hiervan, rekenen wij een vergoeding van 50€ 
aan. 
Indien vooraf overeengekomen is, dat de huurder het benodigd aantal helpers voorziet bij de 
demontage van tent(en) en deze helpers zijn niet aanwezig, zal de verhuurder een 
schadevergoeding van 50€/werkuur/pp aanrekenen om de tent zelf te demonteren. 
 
 

Schadevergoedingen 
 
Tenten 
Bij beschadiging van de tent, dient de huurder een schadevergoeding te betalen voor de herstelling 
en de non-productiviteit van de verhuurde tent. Het factuurbedrag van de herstelling geldt hier als 
basisbedrag. 
Bij beschadiging van het zeildoek (scheuren, gaten, brandplekken of beschadiging door verkeerd 
gebruik) zal deze vervangen worden op kosten van de huurder. Het factuurbedrag van de herstelling 
geldt hier als basisbedrag. 
Bij vervuiling van het zeildoek door het aanbrengen van zelfklevers of plakband (om affiches en 
diversen op te hangen) zal er een vergoeding gevraagd worden van 25€ dit om de reinigingskosten 
te dekken 
 
Andere goederen 
Verlies of beschadiging van: 
stoelen:   25 € per stoel 
tafels:     25 € per tafel 



vloerdelen:    12,50 € per stuk 
verwarmingstoestellen: nieuwprijs van het desbetreffend model 
 
 
 
Klachten in verband met gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 10 
dagen na de postdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke 
zetel van de onderneming. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat 
de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. 
 
Bij elke betwisting van facturen of bij eventuele geschillen, zijn alleen de hoven en rechtbanken van 
het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.  
 
 
 
 


