HUURCONTRACT GROTE TENT CHIROJONGENS HEIST-CENTRUM
Verhuurder: chirojongens Heist-Centrum, vertegenwoordigd door:
Lorenz Van Aerde
P. V. Roosbroecklaan 31
2220 Heist-op-den-Berg
0493 11 91 23

Huurder: (Naam, adres en telefoonnummer van de huurder):
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Bovengenoemde partijen komen het volgende overeen:
De volgende materialen worden in bruikleen gegeven aan de huurder:
-

3 tentzeilen en 3 tentzakken

-

38 grote metalen zijpalen

-

44 grote piketten

-

2 middenpalen (6 meter)

-

4 nokpalen (4 meter)

-

1 houten paal (“den tandestoker”)

-

38 kleine piketten in een metalen bak

-

2 zakken met in totaal 40 spanlinten

-

3 grote voorhamers

Verhuurvoorwaarden:
-

De huurprijs bedraagt EUR. Deze wordt door de huurder cash betaald aan de verhuurder
bij het opbouwen van de grote tent (of overgeschreven indien afgesproken).

-

De waarborg bedraagt / EUR. Deze wordt door de huurder betaald bij het opzetten van
de tent. De waarborg wordt terugbetaald na de afbraak, wanneer de tent in orde is.

-

Op de tentzeilen wordt niets aangeplakt mbv lijm/tape/…, hierdoor wordt de tent vuil en
niet meer waterdicht. Gebeurt dit toch, zullen we een deel van de waarborg moeten
afhouden (10 euro per aangeplakte affiche).

-

Bij schade aan de tent zijn de herstellingskosten volledig ten laste van de huurder. Bij
onherstelbare schade aan of diefstal van het in bruikleen gegeven materiaal dient de
huurder de nieuwwaarde te vergoeden. Eventuele reinigingskosten zijn eveneens ten laste
van de huurder. Ook bij het niet naleven van de verhuurvoorwaarden door de huurder
moet aan de verhuurder een schadevergoeding betaald worden.

-

De huurder staat zelf in voor het vervoer (dit is zowel het afhalen als het terugbrengen)
van de materialen, die zich bevinden in de chirolokalen van Chirojongens Heist-Centrum,
gelegen aan de Oude Liersebaan 33b te 2220 Heist-op-den-Berg.

-



Dag en uur waarop het materiaal wordt afgehaald:………………



Dag en uur waarop het materiaal wordt teruggebracht:

..............................................

Indien de staat van het terrein waarop de grote tent moet komen te staan drassig is, of van
die aard dat hij schade zou kunnen berokkenen aan het materiaal, kan de verhuurder
beslissen dat de grote tent niet wordt opgezet. In dat geval moet de huurder het materiaal
terugbrengen naar de chirolokalen van Chirojongens Heist-Centrum. Een huurprijs moet
dan niet betaald worden.

-

Voor het opzetten en afbreken van de grote tent dient de huurder zelf in te staan voor 4 of
meer helpers. De verhuurder stelt zelf ook hulp ter beschikking.

Dit contract telt 2 bladzijden, en wordt opgesteld in tweevoud.
Voor akkoord,

Naam en handtekening van de verhuurder

Naam en handtekening van de huurder

Lorenz Van Aerde

…………………………………………

Datum:

Datum:…………………………………

