Huurovereenkomst Senior
Art. 1
Deze overeenkomst omvat de huur van één of meerdere seniortenten voor een
afgesproken periode. Tenzij anders bepaald, is de dag van levering/afhaling
dezelfde als het begin/eind van de huurperiode. De huur van een senior omvat
alle onderdelen zoals beschreven in de bijlage die integraal deel uitmaakt van
deze overeenkomst.
Art. 2
De huurprijs per senior wordt als volgt berekend:
1 dag
30 €
Iedere bijkomende dag
+10 €
Kamp van 10 dagen
100 €
Iedere bijkomende dag na 10 dagen
+ 5€
De volledige huurprijs wordt minstens een week tevoren overgeschreven (door de huurder), samen met
de waarborg, op het rekeningnummer BE11 8333 3634 5948 ten aanzien van tentenverhuur Chiro Bart,
Sint-Bartholomeusstraat 9A 2170 Merksem. Bij deze overschrijving wordt duidelijk “huur tenten”, de
naam van de huurder en de verhuurperiode vermeld.
Art. 3
De senior(s) wordt/worden in perfecte staat en zonder enige gebreken aan de huurder ter beschikking
gesteld. Eventuele opmerkingen over gebreken moeten bij levering worden gemaakt en fotografisch
vastgelegd. Daarna vallen zij altijd ten laste van de huurder en de waarborg.
Art. 4
De senior(s) wordt/worden door de huurder opgehaald en teruggebracht op het afgesproken moment, en
samen met de verhuurder geïnspecteerd. Het materiaal wordt op eenzelfde manier teruggebracht als het
ter beschikking is gesteld en volgens de instructies opgenomen in de bijlage. De huurder moet zelf genoeg
mensen voorzien om het materiaal af te halen en terug te brengen in het voorziene lokaal. Bij teruggave
wordt het materiaal standaard terug opengelegd ter controle en droging. Geenszins telt het terugbrengen
van de goederen op straat of op de koer van de verhuurder als geldige levering.
Art. 5
De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele beschadiging van de tent(en) en schade berokkent
aan derden, zelfs in geval van overmacht. Schade aan de tent(en) wordt verhaald op de huurder.
Geenszins kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade.
Art. 6
De huurder betaalt tevoren de waarborgsom van 200€ per tent. De verhuurder is gerechtigd om bij
beschadiging de waarborgsom pas, gedeeltelijk of niet, terug te storten na een volledige herstelling van
de tent(en) of de aankoop van ontbrekend materiaal, minus aftrek van de kosten hiervoor gemaakt. Bij
niet naleving van gemaakte afspraken wordt een bedrag van 15€ per dag per tent afgehouden van de
waarborg. De totale waarde van de tent wordt bepaald op 1750€, dit bedrag is van toepassing bij verlies
of onherstelbare schade. De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder hiervoor schadeloos te stellen.
Art. 7
Bij eventuele geschillen is het vredegerecht bevoegd.
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Ter beschikking gestelde tent(en): groen – paars – wit – blauw – geel – zwart - rood - bruin

Voor gelezen en goedgekeurd, opgemaakt in tweevoud,

Plaats: MERKSEM
Datum: …

De huurder gaat akkoord met de huur van … tenten voor … dagen (periode: … tot …), aan het tarief en de
voorwaarden zoals vermeld in dit contract en de bijlage daarvan. De huurprijs en waarborg werden
overgeschreven t.a.v. de verhuurder op ………………. (datum). De tenten kunnen opgehaald worden op 21
juli 2019 in de voormiddag/rond de middag (practica af te spreken) op het kampterrein van Chiro Bart in
Bochelt. De tenten worden teruggebracht in de Sint-Bartholomeusstraat 9a, 2170 Merksem op 31 juli
2019 (exacte timing af te spreken). De huurder verbindt zich er toe te helpen met het nazien van de
tenten bij terugbreng en nadien op de droog- of opslaglocatie te leggen (Art. 4).

Huurprijs … Seniors:
€…
Huurprijs … Patrouille: € …
Waarborg:
€…
TOTAAL:

€…
De contracterende partijen (gegevens en handtekening):

Tentenverhuur Chiro Bart:

Huurder:

Naam:

Verantwoordelijke: ..............................................

Telefoonnummer:

Telefoonnummer: ..............................................

(indien er schade voorvalt aan een tent, brengt de

Organisatie: ..........................................................

huurder deze persoon onmiddellijk op de hoogte)

Adres: ...............................................................
................................................................

Handtekening:

Handtekening:
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Bijlage Huurovereenkomst:
De Senior is samengesteld uit de volgende onderdelen:
•

Zeil (zie foto 1)
o Vier ramen elk met een muggenraam, transparante en ondoorzichtige
flap (geen knopen leggen in de koordjes om deze flappen vast te maken, enkel lussen!)
o Twee intacte ritssluitingen
o Acht piketkoorden
o Geen markeringen op het zeil
o Het zeil wordt op eenzelfde manier opgeplooid teruggebracht als het was bij levering, en
wordt hiertoe opgeplooid op een propere ondergrond (niet in modder, zand, … ). Ter
zichtbaarheid van de aangebrachte kleurencode, wordt de tent met de binnenzijde naar
buiten opgeplooid en teruggebracht.

•

Zak met metalen frame (zie foto 2 en 3):
o 6 lange buizen
o 6 korte dwarsbuizen
o 6 palen
o Zak is voorzien van een ritssluiting, 6 lussen en 3 bindingen.
o De zak wordt gesloten teruggebracht met alle palen van dezelfde kleur hierin.

•

Houten kist met (zie foto 4)
o 26 grote groene piketten (ter afpikettering van: 8 spankoorden, 18 rondellen aan het zeil)
o 6 kleine zilveren piketten (gebruik voor de palen vast te zetten)
o Negen koppelstukken
o Hamer
o Plastic grondzeil
o Het materiaal wordt in dezelfde kist teruggebracht, gesorteerd op de juiste kleurencode.
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